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1. STAREA ECONOMICĂ
1.1. Evoluţia principalelor sectoare economice
a) Industrie
Economia judeţului are ca reprezentant de frunte industria metalurgică, respectiv cea a
producerii aluminiului prin electroliza bauxitei şi prelucrării acestuia în piese şi profile
destinate diverselor întrebuinţări industriale sau casnice.
Principalele ramuri ale economiei judeţului Olt sunt:
• metalurgie
• construcţii maşini
• construcţii
• petrol
• industria alimentară
• agricultură
Datorită profilului industriei, Oltul este judeţul cu cel mai mare consum de energie
electrică din regiune.
Alte industrii: producerea de energie în hidrocentrale, fabricaţia de cabluri electrice, de
ţevi pentru industria petrolieră, exploatarea resurselor de petrol, fabricarea de produse
cărbunoase (anozi, electrozi pentru cuptoare electrice), alimentară, textilă, mobilă.
Specificul economiei județului Olt este industrial agrar, contribuția industriei la
realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură
este majoritară față de totalul populației ocupate.
Industria judeţului Olt reprezintă principalul sector de activitate, fiind reprezentată de
toate ramurile industriale, însă ponderea este deţinută de industria metalurgică, respectiv
producerea şi prelucrarea aluminiului.
În industria metalurgică societatea reprezentativă este SC ALRO SA Slatina, unic
producător de aluminiu primar din Romania şi prelucrător de aluminiu prin deformare
plastică, producând laminate plate, profile din aluminiu, extrudate trase din aluminiu şi aliaje
de aluminiu, benzi, folii.
Societăţile comerciale reprezentative ale judeţului cu pondere însemnată în economia
acestuia sunt:
I.S.C. PIRELLI TYRES ROMANIA Slatina – producător de anvelope;
II.S.C. CORD ROMANIA SRL Slatina – face parte din holdingul PIRELLI şi
produce armătură pentru anvelope;
III.S.C. PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME SRL Slatina – producător de cabluri
electrice armate şi nearmate din aluminiu şi cabluri pentru telecomunicaţii;
IV.S.C. ARTROM S.A. Slatina – firmă specializată în producţia de ţevi trase, fără
sudură, din oţel carbon, ţevi din oţel pentru foraj, atât pentru necesarul intern cât şi pentru
export;
V.S.C. ALTUR S.A. Slatina – cel mai mare producător de piese turnate din
aluminiu şi aliaje şi pistoane pentru mijloacele de transport, 50% din producţie fiind destinată
exportului;
Industria textilă şi a confecţiilor textile este reprezentată principalele societăţi care
activează în domeniul confecţiilor textile : S.C. GAMA S.A. Scorniceşti, S.C MINATEX
S.R.L. Slatina, S.C. MARLENE COM Scorniceşti, S.C. ROMANIŢA Caracal, S.C.
UNICONFEX SRL Slatina, SC GURAYTEX SRL Slatina.
Industria alimentară este reprezentată de societăți de profil , care produc şi
comercializează produse specifice.
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Societatile reprezentative pe grupe de produse sunt :
S.C. ALUTA S.A., S.C. PANDIPO SRL – produse specifice de panificaţie
S.C. SPAR SRL, S.C. COM-IDEAL SRL, S.C. SALOS SA, S.C. COM MARCOS
SRL- produse de mezelărie
S.C. VITIPOMICOLA S.A. SÎMBUREŞTI – produce vinuri de marcă, vechi şi
curente, din soiurile Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Regală şi Sauvignon, ţuică şi
rachiuri naturale, prune în stare proaspătă, mere în stare proaspătă
S.C. OLTINA S.A. – produse lactate.
Cele mai importante proiecte de investitii private din judeţ :
a)Extindere capacitate productie S.C. PYRELLI - fabrica de anvelope pentru
autoturisme este echipată cu tehnologie de producţie non-robotizată de ultima generaţie,
destinată realizării anvelopelor performante din gama Premium, unde Pirelli este lider:
Winter, Uhp Winter, High-Performance, Ultra-High-Performance, Runflat şi SUV. Locuri de
munca create – 400 , valoare investitie – 100 milioane euro, investitie finalizata in anul 2016.
b)Extindere capacitate productie S.C. PRYSMIAN SRL – in Parcul Industrial
Slatina . Locuri de munca create – 378 , investitie estimata pentru finalizare: 2016-2017.
c)S.C. BECKAERT SRL – companie producatoare de cord metalic, cabluri si
sarme, fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri. Locuri de munca
create – 400. Investitie finalizata – 2016.
d)POP INDUSTRY – proiect investitie extindere capacitate productie remorci,
suprastructuri auto, parapeti, containere – data incepere investitie – 2017 , investitie cu
termen de finalizare -2018 , numar locuri de munca create – 20.
Indicele producţiei industriale1 în luna decembrie 2016, comparativ cu luna
corespunătoare din anul anterior, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului OLT a crescut cu
4,5%. Cumulat an curent, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, indicele
producţiei industriale a scăzut cu 0,4%.
Indicele cifrei de afaceri totale a ramurilor industriale2, în luna decembrie 2016
comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, la nivelul judeţului OLT, a scăzut cu
17,3%. Cumulat an curent, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, indicele
valoric al cifrei de afaceri totale a scăzut cu 1,1%.
Tabelul 1. Indicele producţiei industriale şi indicele valoric al cifrei de afaceri totale
luna corespunzătoare din anul precedent = 100
2016

015

Indicele
producţiei industriale
Indicele
valoric al cifrei de
afaceri
totale
a
ramurilor industriale

1.I-31.XII.2016
faţă de
1.I31.XII.20151)

ec.

an.

eb.

ar.

pr.

ai

un.

ul.

ug.

ep.

ct.

ov.

ec.1)

04,8

2,7

03,7

6,4

05,9

00,6

02,8

00,3

1,0

7,7

00,2

9,6

04,5

6

7,8

1,6

06,4

7,5

9,6

02,4

00,3

3,1

11,0

7,4

7,7

07,6

2,7

9

99,

98,

1

Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe
termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei
industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii
adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială.
2 Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen
scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări
statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu
4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi
ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii
furnizoare de date.

Pagina 4 din 76

b) Agricultură
Directia pentru Agricultura Judeteană Olt, implementează la nivelul judeţului
politicile şi strategiile în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, asigură punerea în aplicare a politicilor în sectorul agroalimentar, instrumentat atât de
legislaţia europeană, cât şi naţională, referitoare la organizarea comună de piaţă si realizează
colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniile de activitate,
în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;
Este cunoscut faptul că agricultura nu înseamnă numai obtinerea produselor agricole,
ci şi spaţiul în care trăieste populaţia rurală. Spaţiile rurale oferă resursele naturale care
trebuie să fie menţinute şi protejate, iar agricultorii sunt consideraţi "gestionarii" zonelor
rurale. În consecinţă, asigurarea unei perspective pentru agricultori şi zonele rurale este un
element esenţial abordat de Politica Agricola Comuna.
Agricultura joaca un rol important in starea economico-sociala a judeţului Olt, având
în vedere că din suprafaţa totală de 549.828 ha, suprafaţa agricolă este de 436.515 ha, din
care arabil 390.336 ha.
1.1 Principali indicatori în producţia vegetală în anul 2015-2016 sunt prezentaţi
în următorul tabel:
Indicatorul
Anul-2015
Anul 2016
GRÂU
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
TRITICALE
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
Orz
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
ORZOAICĂ TOAMNA
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
ORZOAICĂ PRIMAVARA
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
RAPITĂ
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
OVĂZ
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
MAZARE
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to

125607
3110
390743

121900
3200
390374

4400
3600
15840

4563
3610
16492

14537
3501
50897

14556
3400
49524

1110
2700
2997

1100
2700
2970

2300
2300
5290

4150
2300
9545

12500
2500
31250

22567
2702
60976

6150
1700
10455

2844
1700
4835

480
1852
889

580
1800
1044
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FL. SOARELUI
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
SOIA
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
PORUMB
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
SORG BOABE
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
SORG MATURI
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
OREZ
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
PLANTE DE NUTREŢ
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
CARTOFI
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
LEGUME
Suprafata-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
PEPENI
TOTAL –VERZI+GALBENI
Suprafaţa-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
LIVEZI PE ROD
Suprafaţa -ha
Productie medie kg/ha
Prod. totala to
VII PE ROD
Suprafaţa-ha
Prod. medie-kg/ha
Prod. totala-to
PASUNI+ FÂNEŢE

59613
1239
73920

54700
1200
65640

30
800
24

560
1500
840

123000
2150
264450

124572
2200
274058

2570
2000
5140

2500
1000
2500

520
2200
1144

520
2192
1140

1240
5200
6448

1207
4800
5794

12371
15873
196373

13021
15623
203438

1680
9392
15779

1660
10000
16600

10030
12050
120866

10110
13374
135211

1550
17850
27665

1490
19787
29484

3332
6723
22404

3332
6944
23137

7097
1584
11035

7097
1799
12774
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Suprafaţa -ha
Productie medie kg/ha
Prod. totala to

33594
6970
234046

33594
6970
234046

Randamentele în agricultura sunt modeste raportate la potentialul agricol considerabil
al judeţului Olt.
La cultura plantelor de câmp se identifica putine progrese în creşterea randamentelor,
înregistrandu-se fluctuaţii, fie din cauze meteorologice (perioade cu secetă sau umiditate
excesiva) fie din alte cauze cum ar fi: comasarea prea lenta a terenurilor; dotarea tehnică
insuficientă cu tractoare şi maşini agricole; numar insuficient de ferme eficiente şi
competitive pentru ca agricultura judeţului să fie cu rata de productivitate crescută.
Agricultura la micii fermieri trebuie sa devină competitivă prin asociere atât la nivel
de producţie primară cât şi la nivel de valorificare şi procesare.
Poate fi considerat insucces faptul ca în judeţul Olt nu este nici un grup de producători
şi nici un produs agricol sau alimentar cu Denumire de Origine Protejată sau Indicaţie
Geografică Protejată cu excepţia producţiei de vin.
În judeţul Olt este facilitată profesionalizarea agricultorilor, aceştia având acces la
informaţie şi consultanţă dar nu a existat putere de convingere în ceea ce priveşte avantajele
tehnice şi economice ale asocierii.
Sectorul legumicol
În judeţul OLT există o puternică tradiţie a fermelor familiale cu profil legumicol.
Potenţialul ridicat al judeţului pentru producţia de legume în câmp şi spaţii protejate se
datorează în principal fertilităţii naturale a solurilor dar şi climei, corespunzatoare cerinţelor
plantelor legumicole.
Principalele bazine legumicole sunt situate pe Valea Oltului, Lunca Dunarii şi nu în
ultimul rând zona Pleşoiu –Strejeşti-Gradinari, zone în care solul este fertil, microclimatul
este optim pentru culturile legumicole şi există surse de apă de adâncime sau suprafaţa,
condiţie obigatorie în acest sector. Nu se pot cultiva specii legumicole în sistem neirigat, decât
cu riscuri foarte mari, dat fiind faptul ca au cerinţe crescute, faţă de factorul apă. In aceste
zone sunt cele mai multe ferme comerciale.
Invesţiile din acest domeniu sunt semnificative, investiţii ce constau în utilaje de mici
dimensiuni, instalaţii de fertirigare şi nu în ultimul rând instalaţii de încălzire pentru obţinerea
recoltelor extratimpurii (tomate,castraveti).
Producatorii utilizează seminţe certificate din hibrizi de mare producţie, în defavoarea
soiurilor autohtone, cu producţii mai mici, rezistenţa mică la transport şi păstrare, dar gust şi
arome specifce zonei Olteniei şi inconfundabile cu legumele de import.
Valorificarea este cea mai dificila problema. Cei care produc legume în cantităţi mici,
scad preţurile şi deseori dezavantajeză fermele comerciale.
Micii fermieri se pot organiza voluntar în grupuri de producatori, pentru a se dota cu
linii de sortare, calibrare, spalare, ambalare, a legumelor şi vânzarea în supermarketuri, şi tot
odată să-şi poată promova produsele locale, dar încă există reticenţă .
În sectorul legumicol, de fapt aproape fiecare gospodarie din zona rurala, cultivă
legume în sistem tradiţional pentru autoconsum, într-un sortiment foarte variat, dar suprafeţe
mici.
Sectorul pomicol
Trebuie remarcate condiţiile climatice deosebite din zona colinara a judeţului Olt care
favorizează acumularea în fructe a glucidelor şi aromelor specifice.
Principalele bazine pomicole sunt situate în zona de nord a judeţului (Sambureşti,
Vitomireşti, Lelesca, Cungrea). În această zonă prunul ocupă suprafeţe semnificative, iar
prunele uscate sunt recunoscute prin calitatea lor. Este cunosct faptul ca Prunele uscate de
Leleasca reprezintă singurul produs din judeţul Olt înregistrat în Registrul Naţional al
Produselor Tradiţionale. De asemenea zona Strejeşti-Iancu Jianu este o zonă foarte favorabilă
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pentru cultura pomilor fructiferi iar în zona nisipurilor, caisul şi piersicul în ultimii ani sunt
cultivate pe suprafete mai mici.
Perspectivele pentru pomicultură sunt imense având in vedere suprafeţele de terenuri
în pantă, pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi.
Spre deosebire de viticultură, trebuie să remarcăm, investiţiile în acest sector sunt mai
mici.
Soiurile autohtone trebuie susţinute având în vedere adaptabilitatea şi calităţile
gustative ale fructelor.
În anul 2015/2016, situaţia plantarilor de pomi şi arbusti, în vederea întineririi
plantaţiilor este:
Specificare
Plantaţii nou infiintate -ha
Plantaţii nou infiintate -ha
anul -2015
anul -2016
prun
9,14
11,40
coacaz
0,35
zmeur
5,14
mar
3,89
catina
1,80
Total
14,53
17,09
Sectorul viticol Fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană au avut un rol
important în refacerea patrimoniului viticol în judeţul Olt. Acest program s-a desfăşurat
printr-o bună colaborare între două instituţii DAJ şi APIA. Scopul aceastui program a fost
schimbarea soiurilor existente în cultură, cu alte soiuri superioare din punct de vedere
calitativ. Suma totală investită din fonduri europene în perioada 2007-2016 pe acest program
în judeţul OLT este 5.728.572,73 euro, aferentă unei suprafeţe de 415,41 ha de vie nobila.
Situatia comparativa 2015/2016 se prezinta astfel:
(anexa 1)
Suprafete aprobate(ha)
Valoare -euro
anul -2015
anul 2016
anul 2015
anul 2016
2,33
7,30
29381,3
94170
(Anexa 2)
Suprafete plantate(ha)
Valoare -euro
anul 2015
anul 2016
anul 2015
anul 2016
14,36
2,33
198886
29381,3
Agricultura ecologica
Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, în
deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale
agriculturii ecologice este producerea de produse agricole şi alimentare proaspete şi autentice.
Una din condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice o reprezintă
promovarea conceptului de agricultură ecologică în vederea conştientizării consumatorilor de
avantajele consumului de produse ecologice, astfel încât aceştia să ofere un preţ mai mare
pentru produse curate a căror calitate este garantată de un sistem de inspecţie şi certificare.
Înainte ca producătorii să înceapă desfăşurarea unei activităţi în acest domeniu au
obligaţia să se înregistreze . Înregistrarea producătorilor în agricultura ecologică este
obligatorie, în fiecare an, prin completarea Fişelor de înregistrare în agricultura
ecologică,disponibile la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, în
perimetrul căreia producătorul îşi desfăşoară activitatea.
-Înregistrarea operatorilor de produse ecologice, certificaţi ecologic şi a celor aflaţi
în perioada de conversie la DAJ Olt se prezinta astfel:
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anul 2015
Nr. operatori
Sector vegetal
Suprafata
Suprafata
certificata (ha)
conversie(ha)

AN 2015
25
AN 2016
27

Sector zootehnic
Nr. familii de Pasari(cap.)
albine(certificat ecologic)
certificat
ecologic)

1060,224

567,42

230

58444

1086,33

494,22

490

66000

Din centralizarea datelor, referitoare la culturile agricole înfiinţate în toamna anului
2016 şi întocmirea balanţei suprafeţelor agricole ,situaţia finală se prezintă astfel:

•
•
•
•
•
•

CULTURA
Grâu +secară +triticale
Orz
Orzoaică de toamnă
Rapiţă
Legume
Plante de nutreţ
Total

SUPRAFAŢA
- 128377ha
- 16000ha
1200 ha
- 23000 ha
1660 ha
1900 ha
172137ha.

Vânzarea terenurilor din extravilan conform Legii 17/2014 si a Ordinului
719/2014
Scopul principal al acestei legi este comasarea terenurilor agricole în vederea
creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor viabile economic.
Situaţia comparativă 2015/2016 se prezintă astfel:
Specificare
Anul 2015
Anul 2016
Nr.oferte de vanzare
6027
5326
Suprafata pentru care s-au depus oferte
5535,87
4939,43
Numarul de avize eliberate de DAJ
1747
1659
Se observa o uşoară descreştere a numărului de oferte de vânzare a terenului, şi a
suprafeţelor în anul 2016 faţă de 2015 in procente 88,36%, respectiv 89,22%
Fond funciar
Avizarea documentaţiilor privind scoaterea definitivă şi temporară din circuitul
agricol, a unor terenuri în conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi
Internelor şi Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.897/798/2005, pentru aprobarea
Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea din circuitul
agricol .
Specificare
Anul 2015
Anul 2016
Suprafaţa scoasă din circuitul agricol(mp)
66062
65220

c) Turism
În anul 2016 faţă de anul 2015, frecventarea structurilor de primire turistică cu
funcţiuni de cazare se caracterizează prin creşterea capacităţii de cazare turistică în funcţiune
precum şi a numărului de sosiri ale turişti români şi scăderea numărului de sosiri ale turişti
străini.
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Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică în
anul 2016 a fost mai mare cu 0,02% (73 locuri-zile) faţă de anul 2015.

Total
-din care:
Hoteluri
Vile turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

2015

2016

309730

309803

234932
5840
36500
0

231280
1936
36600
12155

* ) Anual INS colecteaza date statistice de la structurile de cazare turistica cu o capacitate de cazare
existenta de minim 5 locuri-pat si peste.

Numărul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în
anul 2016 a fost de 35.177, din care 28.921 sosiri ale turiştilor români (82,2%) şi 6.256 sosiri
ale turiştilor străini (17,8%).
Comparativ cu anul 2015, numărul sosirilor a crescut 5,5% (1.834 persoane), numărul
sosirilor turiştilor români înregistrând o creştere de 10,6% (2.778 persoane), iar cel al
turiştilor străini înregistrând o scădere de 13,1% (-944 persoane).
Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe
tipuri de structuri de primire turistică
- număr sosiri 2015
2016
total
români
străini
total
români
străini
Total
33343
26143
7200
35177 28921
6256
-din care:
Hoteluri
30707
23874
6833
31639 25658
5981
Vile turistice
491
219
272
112
61
51
Pensiuni turistice
1860
1784
76
942
1814
128
Pensiuni agroturistice
0
0
0
1223
1185
38
* ) Anual INS colecteaza date statistice de la structurile de cazare turistica cu o capacitate de cazare
existenta de minim 5 locuri-pat si peste.

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică, în anul 2016 a fost de 73.034, din care 58.089 înnoptări ale turiştilor români (79,5%)
şi 14.945 înnoptări ale turiştilor străini (20,5%).
Comparativ anul precedent, numărul înnoptărilor a scăzut cu 0,4%, numărul de
înnoptări al turiştilor români înregistrând o creştere de 15,7% , iar cel al turiştilor străini o
scădere de 35,5%.
Înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,
pe tipuri de structuri de primire turistică
- număr
înnoptări -

Total,
-din care:
Hoteluri
Vile turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

total
73367

2015
români
străini
50183
23184

total
73034

2016
români
străini
58089
14945

65052
1760
4922
0

43586
411
4633
0

62119
418
5168
1788

48292
122
4652
1712

21466
1349
289
0
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13827
296
516
76

Durata medie a şederii, în anul 2016, pe total structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare turistică a fost de 2,1 zile, în scădere cu 0,1 zile faţă de anul 2015.
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, înregistrat
în anul 2016 a fost de 23,6% pe total structuri de primire turistică, cu 0,1 puncte procentuale
mai mic decât cel înregistrat în anul 2015.
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune -%-

Total
-din care:
Hoteluri
Vile turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

2015

2016

23,7

23,6

27,7
30,1
13,5
-

26,8
21,6
14,1
14,7

Direcţia Silvică Olt, are în administrare Cabana de Vânătoare Reşca, din cadrul
Ocolului Silvic Caracal, cabană ce este introdusă în circuitul silvoturistic.
În anul 2015, s-au înregistrate 209 zile om cazare, încasându-se 17.757 lei, iar în anul
2016, 273 zile om cazare, încasându-se 20.926 lei.

d) Transporturi
Administrarea drumurilor de interes judeţean s-a realizat în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest lucru se
realizează prin elaborarea şi asigurarea derulării programelor anuale de lucrări privind
întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice, efectuarea recepţiei lucrărilor,
urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate;
- realizarea investiţiilor pentru lucrările publice, decontarea şi recepţia acestora
conform contractelor încheiate, urmărirea comportării în timp a lucrărilor, acordarea la cerere
de asistenţă tehnică comunelor şi oraşelor din judeţ, urmărindu-se aplicarea corectă a
legislaţiei în vigoare privind investiţiile.
S-au aprobat contractele prin care au fost realizate lucrările la drumurile publice, care
au fost executate în funcție de sursa de finanțare, astfel:
• din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt şi din TVA, au fost încheiate un
număr de 12 de contracte de lucrări şi servicii în valoare totală de 14.158.541,79 lei, iar din
aceste contracte a fost decontată suma de 7.500.988,52 lei.
• în cadrul Programului National de Dezvoltare Locală, subprogramul
„Infrastructură la nivel judeţean” finanţat conform O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, au fost realizate lucrări de modernizare şi asfaltare în valoare de
5.718.751,98 lei.

1.2. Amenajarea teritoriului, urbanism şi locuinţe, servicii publice de
gospodărire comunală
a) Urbanism şi amenajarea teritoriului
Au fost verificate 172 documentaţii în vederea eliberării certificatelor de urbanism, 61
documentaţii pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, 18 documentaţie pentru eliberarea
autorizaţiei de desfiinţare, 6 documentaţii pentru prelungirea valabilităţii unor certificate de
urbanism şi 9 documentaţii pentru prelungirea valabilităţii unor autorizaţii de construire.
În sensul respectării prevederilor art.23 din Normele metodologice de aplicare Legii
nr.50/19991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, s-au eliberat un număr de
130 Avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Olt, la cererea
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primarilor localităţilor în care nu s-au constituit structuri proprii de specialitate privind
urbanismul .
S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor publice din subordinea
Consiliului Judeţean Olt, unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ şi tuturor persoanelor
fizice şi juridice care au solicitat aceasta, cu privire la pregătirea documentaţiilor în vederea
obţinerii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.
S-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale pentru localităţile care
au aceste planuri în reactualizare. În perioada 24 iunie -31 decembrie 2016 s-au avizat 2
PUG-uri (Cezieni şi Optaşi Măgura).
De asemenea, în această perioadă, în domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului, s-a urmărit respectarea prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, (republicată şi modificată) şi a Legii nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul (cu modificările şi completările ulterioare), efectuânduse controale tematice în unele localităţi ale judeţului, punându-se accentul pe soluţionarea
aspectelor semnalate în Notele de constatare anterioare. S-a verificat modul de încasare a
taxelor legale privind eliberarea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare, actualizarea acestora
şi trimiterea adreselor către beneficiarii de autorizaţii care nu au regularizat taxa de autorizare
la finalizarea lucrărilor.
S-a asigurat, în conformitate cu prevederile legale, funcţionarea Comisiei Tehnice de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului constituită în cadrul Consiliului Judeţean Olt, în cadrul
căreia s-au verificat documentaţiile depuse pentru avizarea unui număr de 9 PUZ-uri (Plan
Urbanistic Zonal) şi 2 documentații de avizarea unor PUG-uri (Plan Urbanistic General).
S-au întocmit răspunsuri la toate scrisorile şi sesizările cetăţenilor, referitoare la
probleme de urbanism, care au fost adresate Consiliului Județean Olt. S-a verificat în arhivă,
s-au întocmit răspunsuri şi s-au eliberat copii ale unor acte, pentru toţi cetăţenii care au
solicitat documente referitoare la unele imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989 (Legea nr.10/1991, decrete de expropriere, etc).
Pentru respectarea disciplinei în construcţii s-a asigurat aplicarea legislaţiei referitoare
la autorizarea şi executarea lucrărilor de construire pe tot cuprinsul judeţului Olt .
S-a asigurat îndeplinirea următoarelor cerinţe:
- existenţa autorizaţiilor de construire (prin sondaj);
- respectarea termenelor de valabilitate acordate prin AC;
- regularizarea taxelor de autorizaţie;
- soluţionarea sesizărilor cetăţenilor;
- s-a ţinut permanent legătura cu Inspectoratul în Construcţii în vederea rezolvării
problemelor sesizate pe linie de disciplina în construcţii;

b) Locuinţe
Locuinţe terminate
În anul 2016 au fost terminate un număr de 361 locuinţe, mai multe cu 0,8% (3
locuinţe) decât în anul 2015; pe medii de rezidenţă, în mediul urban s-a înregistrat o
creştere de 146,4% (101 locuinţe), iar în mediul rural s-a înregistrat o scădere de 33,9% (-98
locuinţe).
Locuinţe terminate 2015 20161
Total
-mediul urban

358
69

361
170

-mediul rural

289

191

Date provizorii
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.
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c) Servicii publice de gospodărire comunală
În înţelesul Legii 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, serviciile comunitare de utilităţi publice, sunt
definite ca totalitatea activităţilor reglementate care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de
utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate:
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
e) salubrizarea localităţilor;
f) iluminatul public;
h) transportul public local de călători.
Serviciul de alimentare cu apă-canalizare este furnizat/prestat astfel:
Localitati din mediu Total localitati Localitaţi din mediu Total localitati
urban unde se
existente în
rural unde se
existente în
Anul
prestează serviciul mediu urban presteză serviciul
mediu rural
2015
8
8
50
104
2016
8
8
50
104
La nivelul judeţului Olt a fost infiinţat operatorul regional Compania de Apă Olt SA
care furnizeaza/prestează serviciul de alimentare cu apă îin 9 localităţi iar serviciul de
canalizare în 7 dintre acestea.
Ca urmare a modificarilor în legislaţia serviciilor comunitare de utilităţi publice există
tendinţa reorganizarii compartimentelor din cadrul autorităţilor publice locale în societăţi
comerciale cu capital integral al unităţilor administrativ teritoriale.
Serviciul de salubrizare este prestat astfel:
Localitati din
Localitati din mediu Total localitati
Total localitati
mediu rural unde
existente în
Anul
urban unde se
existente în
se presteză
prestează serviciul mediu urban
mediu rural
serviciul*
2015
8
8
12
104
2016
8
8
13
104
* pentru activitatea de colectare
În judeţul Olt a fost finalizată investiţia pentru implementarea la nivelul întregului
judeţ a unui sistem de management integrat al deşeurilor. Prin acest proiect se urmăreşte
printre alte obiective şi implementarea unui sistem de colectare selectivă în toate localităţile
judeţului, prin amenajarea şi dotarea platformelor de colectare. În cadrul proiectului privind
implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor, a fost finalizată construcţia
un depozit ecologic regional pentru judeţul Olt situat în comuna Bălteni.
Documentaţia privind delegarea activităților de colectare a deşeurilor municipale,
inclusiv de operare a facilităţilor construite prin proiect (depozit ecologic, stație de sortare,
staţii de transfer) cuprinse în cadrul sistemului de management integrat al deşeurilor la nivel
judeţean se află în stadiu final de elaborare, ea urmând a fi înaintată consiliilor locale pentru
aprobare.
Serviciul de alimentare cu energie termică este furnizat astfel:
Localitati din mediu
Total localitati
Localitati din mediu
Anul
urban unde se
existente în mediu
rural unde se presteză
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Total localitati
existente în

2015
2016

prestează serviciul
2
2

urban
8
8

Serviciul de iluminat public este prestat astfel:
Localitati din mediu urban unde se prestează
Anul
serviciul
2015
3
2016
3

serviciul
0
0

mediu rural
104
104

Localitati din mediu rural unde se
presteză serviciul
0
0

Serviciul de transport public este prestat astfel
Total localitati Localitati din mediu Total localitati
Localitati din mediu urban
Anul
existente în
rural unde se presteză existente în
unde se prestează serviciul
mediu urban
serviciul
mediu rural
2015
1
8
0
104
2016
1
8
0
104

1.3. Stadiul realizării programului de investiţii
Investiţii brute în bunuri corporale din unităţile locale pe activităţi ale economiei
naţionale la nivel de secţiune Caen Rev 2
U
DENUMIRE INDICATOR
.M.
2015
Total industrie, construcţii, comerţ şi alte
servicii
Mil. Ron
1635
Industria extractivă
Mil. Ron
266
Industria prelucrătoare
Mil. Ron
1094
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Mil. Ron
19
Distribuţia apei, salubritate, activităţi de
decontaminare
Mil. Ron
26
Construcţii
Mil. Ron
64
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, întreţinerea
autovehiculelor
Mil. Ron
97
Transport şi depozitare
Mil. Ron
28
Hoteluri şi restaurante
Mil. Ron
6
Informaţii şi comunicaţii
Mil. Ron
10
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi
prestate întreprinderilor
Mil. Ron
21
Învăţământ
Mil. Ron
1
Sănătate şi asistenţă socială
Mil. Ron
2
Alte activităţi de servicii
Mil. Ron
3
Cele mai importante proiecte de investitii private din judeţ :
a)Extindere capacitate productie S.C. PYRELLI - fabrica de anvelope pentru
autoturisme este echipată cu tehnologie de producţie non-robotizată de ultima generaţie,
destinată realizării anvelopelor performante din gama Premium, unde Pirelli este lider:
Winter, Uhp Winter, High-Performance, Ultra-High-Performance, Runflat şi SUV. Locuri de
munca create – 400 , valoare investitie – 100 milioane euro, investitie finalizata in anul 2016.
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b)Extindere capacitate productie S.C. PRYSMIAN SRL – in Parcul Industrial
Slatina . Locuri de munca create – 378 , investitie estimata pentru finalizare: 2016-2017.
c)S.C. BECKAERT SRL – companie producatoare de cord metalic, cabluri si
sarme, fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri. Locuri de munca
create – 400. Investitie finalizata – 2016.
d)POP INDUSTRY – proiect investitie extindere capacitate productie remorci,
suprastructuri auto, parapeţi, containere – data incepere investitie – 2017, investiţie cu termen
de finalizare -2018 , numar locuri de munca create – 20.

1.4. Comerţ şi protecţia consumatorului
Exporturile de mărfuri (FOB), la nivelul judeţului OLT, în anul 2016 au fost de
1.246.187 mii euro, cu 0,03% (397 mii euro) mai mari, faţă de anul 2015 (1.245.790 mii
euro).
În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni ale Nomenclatorului Combinat au
deţinut 99,3% din totalul exporturilor.
Pe locul I, ca pondere în total exporturi, s-au situat exporturile de ,,Metale comune şi
articole din acestea”, cu 49,2% din total exporturi, înregistrând o scădere de 6,0% (-39.234
mii euro) faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.
Exporturile de la secţiunea ,,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”, au
ocupat locul al II-lea, cu 33,2% din total exporturi şi au crescut cu 12,6% (46.302 mii euro)
faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.
Pe locul al III-lea s-au situat exporturile de ,,Maşini, aparate şi echipamente electrice”,
care au deţinut 8,4% din total exporturi şi au scăzut cu 3,4% (-3.703 mii euro) faţă de anul
precedent.
Secţiunea ,,Materii textile şi articole din acestea” a deţinut locul IV, cu o pondere de
6,1% din total exporturi, în scădere cu 8,2% (-6.843 mii euro) faţă de anul 2015.
Pe locul al V-lea s-au situat exporturile de ,,Mijloace de transport”, care au deţinut
2,4% din totalul exporturilor şi au crescut cu 34,9% (7.728 mii euro) faţă de anul precedent.
Importurile de bunuri (CIF) derulate în anul 2016 au fost de 643.595 mii euro, cu
3,8% mai mari (23.507 mii euro) decât în anul precedent (620.088 mii euro).
În structura importurilor, cinci secţiuni de mărfuri au deţinut 87,2% din totalul
importurilor:
În anul 2016, ponderea cea mai mare din total importuri a deţinut-o secţiunea
,,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 25,4%, în creştere cu 9,7% (14.395
mii euro), faţă de anul 2015.
Pe locul al II-lea, ca pondere în total importuri, s-au situat importurile de ,,Metale
comune şi articole din acestea” cu 21,0%, care au scăzut cu 7,4% ( -10.857 mii euro ) faţă
de anul precedent.
Pe locul al III-lea s-au situat importurile de ,,Maşini, aparate şi echipamente electrice
”, care au deţinut 17,5% din total importuri şi au crescut cu 4,7% (5.104 mii euro) faţă de
anul 2015.
,,Materii textile şi articole din acestea ” au ocupat locul al IV-lea şi au deţinut 13,8%
din total importuri, înregistrând o creştere de 7,2% (5.956 mii euro) faţă de anul precedent.
O pondere mai mică a deţinut-o secţiunea ,, Produse ale industriei chimice şi ale
industriilor conexe ”, cu 9,5% din total importuri, în scădere cu 1,6% (-1.018 mii euro) faţă
de anul 2015.
Balanţa comercială, în anul 2016, prezintă un excedent comercial de 602.592 mii
euro – preţuri FOB/CIF, fiind în scădere cu 3,7% (-23.110 mii euro), faţă de aceeaşi perioadă
a anului precedent.
Comerţul exterior
1) date semidefinitive
2) date provizorii
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Denumire indicator

UM

Export FOB
Import CIF
Soldul balanţei comerciale (FOB/ CIF)

mii euro

20151)

20162)

1245790
620088
625702

1246187
643595
602592

Tabelul 3.Exporturi FOB de marfuri, pe sectiuni si pe principalele capitole din nomenclatorul combinat- JUDETUL OLT

COD
NC
II
III
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
XII
XIII
XV
XVI
XVII
XVIII
XX
XXII

CAPITOLE
DIN NC
Total
Produse vegetale
Grasimi si uleiuri animale sau vegetale
Produse alimentare, bauturi, tutun
Produse minerale
Produse ale industriei chimice si ale industriilor conexe
Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea
Produse de lemn, pluta si impletituri din nuiele
Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton; hartie si carton si articole din acestea
Materii textile si articole din acestea
Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare
Articole din piatra, ciment, ceramica, sticla si din alte materiale similare
Metale comune si articole din acestea
Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si
imaginil
Mijloace de transport
Instrumente si aparate optice,fotografice,cinematografice,de masura,de control sau
precizie,instrume
Marfuri si produse diverse
Alte produse nenominalizate in alta parte

mii euro
1.I – 31 .XII
2015 s)
2016 p)
1245790
1246187
671
485
1960
2132
2366
2029
0
64
5158
754
367985
414287
1324
1695
4
6
83112
76269
2
154
2
0
651901
612667
108186
22129

104483
29857

3
32
954

0
18
1286

Tabelul 4.Importuri CIF de marfuri, pe sectiuni si pe principalele capitole din nomenclatorul combinat- JUDETUL OLT
COD
NC
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XV
XVI
XVII
XVIII
XX
XXII

CAPITOLE
DIN NC
Total
Animale vii si produse animale
Produse vegetale
Grasimi si uleiuri animale sau vegetale
Produse alimentare, bauturi, tutun
Produse minerale
Produse ale industriei chimice si ale industriilor conexe
Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea
Piei crude, piei tabacite, blanuri si produse din acestea
Produse de lemn, pluta si impletituri din nuiele
Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton; hartie si carton si articole din acestea
Materii textile si articole din acestea
Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare
Articole din piatra, ciment, ceramica, sticla si din alte materiale similare
Metale comune si articole din acestea
Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si
imaginil
Mijloace de transport
Instrumente si aparat optice,fotografice, cinematografice, de masura,de control sau precizie
Marfuri si produse diverse
Alte produse nenominalizate in alta parte
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mii euro
1.I – 31 .XII
2015 s)
2016 p)
620088
643595
3622
3228
1388
2095
203
633
8493
7235
13751
18582
62388
61370
149039
163434
397
79
335
622
1960
2116
83008
88964
325
353
3511
4603
145930
135073
107405
14829
21568
1846
90

112509
20089
21105
1308
197

Comisaritul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt este structură organizatorică
a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor care este instituţie publică şi
funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea
Guvernului. Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul
protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care
dăuneaza vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.
Activităţi de Control şi Supraveghere Piaţă
În anul 2016, au fost întreprinse la nivelul județului Olt 1.822 controale asupra
conformității şi securității produselor şi serviciilor şi a modului de respectare a intereselor
economice ale consumatorilor. Structura acţiunilor de control a fost: 46% produse alimentare;
39% produse nealimentare; 13% servicii nealimentare; 2% servicii alimentare.
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
A fost constatată nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecției
consumatorilor în 909 de cazuri, din care la 637 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale,
cuantumul amenzilor aplicate de CJPC OLT fiind de 1.125.200 lei. Ponderea proceselor
verbale de constatare a contraventiei aplicate pe domenii este următoarea: 46% la produse
alimentare, 39% la produse nealimentare, 13% servicii nealimentare, 2% servicii alimentare.
In anul 2015 a fost constatată nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecției
consumatorilor în 860 de cazuri, astfel ca in anul 2016 seconstata o crestere a gradului de
identificare a deficientelor in piata cu 5,7% fata de anul 2015.
Eliminarea produselor neconforme din circuitul comercial
In anul 2016 au fost prelevate şi analizate în laboratoarele proprii, agreate, notificate
sau acreditate, un număr de 12 probe, dintre care 2 (17%) au fost neconforme. Valoarea
produselor pentru care CJPC OLT a dispus interzicerea de la comercializare şi retragerea din
circuitul comercial este de 868,31 lei.
Controale tematice desfăşurate la nivelul judeţului Olt:
In anul 2016 s-au desfăşurat 43 controale tematice, conform Programelor trimestriale
aprobate de Preşedintele ANPC, respectiv 21 controale în domeniul produselor şi serviciilor
alimentare (49%), 22 controale în domeniul produselor serviciilor nealimentare (51%) .
S-au efectuat şi 24 de controale tematice proprii propuse de CJPC OLT, respectiv 11
controale în domeniul produselor şi serviciilor alimentare (46%), 13 controale în domeniul
produselor nealimentare și prestării serviciilor (54%).
În cadrul acţiunilor tematice de control au fost controlaţi peste 1822 operatori
economici din care au fost sancţionaţi 909 operatori economici, valoarea amenzilor fiind de
1.125.200 lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire
de la comercializare a fost de 868,31lei.
In anul 2015, în cadrul acţiunilor tematice de control, au fost sancţionati 860 operatori
economici, adica cu 5,7% mai multi operatori economici sancţionaţi in 2016 faţă de anul
2015.
Activităţi de control în domeniul produselor alimentare:
În cursul anului 2016, au fost desfăşurate 33 de acţiuni de control cu privire atât la
conformitatea, modul de comercializare şi etichetare a produselor alimentare, cât şi cu privire
la calitatea serviciilor de alimentaţie publică şi colectivă. Astfel ca, in anul 2016 s-au
desfasurat actiuni de control cu 43,5% mai multe decat în 2015, in acest domeniul al
produselor alimentare, cat şi a serviciilor de alimentaţie publică şi colectivă.
De asemenea, în anul 2016 au fost controlaţi circa 827 operatori economici, din care
au fost sancţionaţi 489 operatori economici, valoarea amenzilor contravenţionale fiind de
500.600 lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire
definitivă de la comercializare este de 868,31 lei . În aceeaşi măsură, s-au desfăşurat 66
controale în şcoli şi grădiniţe de stat cu program normal de 4 ore privind modul în care sunt
respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002.
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CJPC OLT a desfăşurat, în 2016, circa 412 acţiuni de consiliere gratuită a operatorilor
economici din domeniul alimentar și nealimentar din tot judeţul cu privire la etichetarea
produselor alimentare, nealimentare şi la modul de aplicare a actelor normative din domeniul
protecţiei consumatorilor.
Activităţi de control în domeniul produselor şi serviciilor nealimentare:
În cadrul celor 35 acţiuni tematice de control în domeniul produselor și serviciilor
nealimentare efectuate în cursul anului 2016, au fost controlaţi 995 operatori economici din
care 420 au fost sancţionaţi, valoarea amenzilor fiind de 624.600 lei. Astfel ca, in anul 2016 sa inregistrat o crestere cu 5% a numarului de operatori economici sanctionati, fata de anul
2015. Valoarea amenzilor aplicate in 2016 a crescut cu 21,5% fata de anul 2015.
În 2016 s-au prelevat 5 probe produse nealimentare din care la 2 probe s-a constatat
nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
Petiţiile înregistrate la sediul CJPC OLT:
La sediul CJPC OLT s-au înregistrat, în anul 2016, un număr de 864 petiţii, astfel:
produse nealimentare 292, produse alimentare 225, prestări servicii alimentare şi nealimentare
185, servicii financiare 132, alte segmente 30.
Comparativ cu anul 2015 când s-au înregistrat un număr de 778 petiții, astfel: produse
nealimentare 290, produse alimentare 73, prestări servicii alimentare şi nealimentare 306,
servicii financiare 79, alte segmente 30, se constata o crestere cu 11% a numărului de petiţii
înregistrate, o crestere cu 56% a numarului petiţiilor soluţionate amiabil în anul 2016, cât şi o
creştere, în 2016, cu 78,5% a numarului de petiţii neîntemeiate.

2. STAREA SOCIALĂ
2.1. Starea de sănătate şi educaţie a populaţiei
a) Sănătate
Directia de Sanatate Publica Olt aplică strategia şi politica Ministerului Sănătăţii în
domeniul asigurării sănătăţii populaţiei şi raspunde de realizarea reformei în sectorul sanitar.
De asemenea, organizează, coordonează, îndrumă, la nivel local activităţile pentru asigurarea
sanatăţii populaţiei şi acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care daunează
sanatăţii.
Pentru asigurarea accesului populaţiei judeţului Olt la servicii medicale, medicamente
şi dispozitive medicale în anul 2016, Casa de Asigurări de Sănătate Olt a încheiat pentru
perioada 01.01.2016-31.07.2016 acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 şi
începând cu data de 01.08.2016 contracte de servicii medicale, medicamente şi dispozitive
medicale. Activitatea de contractare a avut în vedere asigurarea furnizării serviciilor medicale,
medicamentelor şi dispozitivelor medicale ale populaţiei pe întreg teritoriul judeţului Olt.
Astfel, în anul 2016, Casa de Asigurări de Sănătate a încheiat 624 contracte de
furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale numai cu furnizori, faţă de
588 contracte încheiate în anul 2015.
In ceea ce priveste evoluţia stării de sănătate a populaţiei, în judeţul Olt în anul 2016,
comparativ cu anul 2015, au fost identificate problemele locale prioritare de sănătate publică,
a fost elaborat şi implementate acţiuni locale de sănătate publică dupa cum urmează:
Asistenta medicală primară
Asigurarea furnizării de servicii medicale în asistenţa medicală primară în anul 2016 a
fost asigurată de 240 (241 în 2015) cabinete medicale aflate în relaţie contractuală cu CJAS
Olt, din care:
• În mediul urban 93 (95 în 2015)
• În mediul rural 147(146 în 2015).
Asistenţa medicală primară se asigură de către medici care au dreptul să desfăşoare
activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, în cabinete organizate conform prevederilor legale în vigoare:
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• 69 cabinete organizate ca unităţi medico-sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate
potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, din care 2 cabinete au puncte de
lucru.
• 171 cabinete medicale individuale, din care 6 au puncte de lucru( in 2015 au fost 179
cabinete medicale cu 4 puncte de lucru).
Numarul total de medici care îşi desfăşoară activitatea la cei 240 de furnizori este de
245 (247 în anul 2015) din care:
• 136 (138 în 2015) medici primari
• 107 (106 în 2015) medici specialişti medicina de familie
• 2 (3 în anul 2015) medici fără specialitate.
În judeţul Olt asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă se
face prin 6 centre de permanenţă, pentru care s-au încheiat 26 de acte adiţionale. Asistenţa
medicală este asigurată de 42 de medici.
Asistenta medicală de urgenţă
În anul 2016, asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă se
face prin 6 centre de permanenţă şi este asigurată de 40 de medici. Cele 6 centre de
permanenţă îşi desfăşoară activitatea în următoarele localităţi: Brastavăţu, Baldovinesti,
Crâmpoia, Dobroteasa, Osica de Sus, Vişina.
Centrul de Permanenta Baldovinesti a fost deschis în anul 2016 are arondate 5
comune (Baldovinesti,Gavanesti, Dobretu, Oboga, Calui) şi deserveşte o populaţie de
aproximativ 7.869 locuitori. În acest centru işi desfaşoară activitatea 5 medici şi 4 asistenţi
medicali.
In anul 2015, au funcţionat tot 6 centre de permanenţă, în localitatile Brastavăţu,
Potcoava, Crâmpoia, Dobroteasa, Osica de Sus, Vişina. Centrul de permanenţă de la Potcoava
a fost inchis.
Asistenţa medicală de specialitate
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile
clinice s-a asigurat, în anul 2016, în baza a 31 de contracte încheiate, din care 6 contracte cu
furnizori din sistem public şi 25 contracte cu furnizori din sistem privat, iar în anul 2015 în
baza a 30 de contracte încheiate, din care 6 contracte cu furnizori din sistem public şi 24
contracte cu furnizori din sistem privat.
Raportat la anul 2015, în anul 2016 pentru specialităţile clinice s-au infiinţat 3
cabinete noi după cum urmează: cabinet cu specialitatea ortopedie si traumatologie la Spitalul
Orășenesc Balș, cabinet cu specialitatea nefrologie la Spitalul Municipal Caracal, cabinet cu
specialitatea obsterica-ginecologie in mediul rural – comuna Corbu.
Situaţia centralizată pe localităţi, specialităţi medicale şi numărul de medici reflectă o
creştere a numărului de medici pentru fiecare specialitate.
Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţi paraclinice
În anul 2016 furnizarea serviciilor medicale paraclinice analize medicale de laborator,
de radiologie, imagistică medicală, medicină nucleară şi ecografii s-a asigurat de 34 (36 în
anul 2015) de furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.S. Olt, astfel:
- 14 (12 în 2015) furnizori de servicii medicale paraclinice–analize de laborator;
- 4 furnizori de servicii medicale paraclinice-radiologie şi imagistică medicală;
- 5 furnizori de servicii medicale paraclinice-anatomie patologică din Bucureşti;
- 2 furnizori de servicii medicale paraclinice-medicină nucleară din Bucureşti.
- 6 (7 în 2015) furnizori de servicii medicale–medici de familie pentru efectuarea de
ecografii generale (de abdomen şi pelvis);
- 3 furnizori de servicii medicale clinice pentru efectuarea de ecografii.
Serviciile medicale efectuate şi decontate în anul 2016 au fost în număr de 577.395 de
servicii medicale paraclinice, iar în 2015 de 564.508 servicii medicale paraclinice, fiind
furnizate la 57.734 de asiguraţi in 2016, fata de 57.970 asiguraţi în anul 2015.
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Asistenţa medicală de recuperare, medicină fizică şi balneologie medicală în
ambulatoriu în anul 2016 s-a asigurat de 10 furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.S.
Olt, de aceste servicii beneficiind 4.488 de asiguraţi în anul 2016, respectiv 9.593 asiguraţi în
2015.
Furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu
pentru specialitatea medicină dentară
Pentru asigurarea furnizării de servicii de medicină dentară au fost încheiate 27 de
contracte în anul 2016 (din care 11 furnizori din mediul rural şi 16 din mediul urban),
respectiv 26 contracte în anul 2015 (din care 10 furnizori din mediul rural şi 16 din mediul
urban), aceste servicii fiind asigurate de 33 medici în anul 2016, respectiv 31 medici în anul
2015.
Pachetul de bază de servicii de medicină dentară asigură servicii pentru toate
categoriile de asiguraţi gratuit şi compensat.
În ceea ce priveşte acordarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în judeţul
Olt există 5 furnizori. De asemenea, asigurarea acordării de servicii de îngrijiri medicale la
domiciliu este o soluţie eficientă de reducere a cererilor de servicii medicale spitaliceşti.
Având în vedere faptul că serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu constituie o
alternativã mai puţin costisitoare pentru sistemul de sănătate şi, în acelaşi timp, una care
creşte calitatea vieţii pacienţilor, se urmăreşte ca asiguraţii cu afecţiuni acute şi/sau cronice,
care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate
sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici, să beneficieze în
continuare de anumite tratamente de durată la domiciliu. Prin decontarea de către Casa de
Asigurări de Sănătate Olt a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu furnizate de cei 5
furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, se elimină astfel costurile de cazare.
Comparativ cu 2015, în anul 2016 s-a înregistrat o scădere a numărului de cereri
formulate de asiguraţi pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu, numărul deciziilor
emise în acest sens fiind de asemenea în scădere, însă o creştere a valorii decontate pentru
astfel de servicii medicale. Astfel, în anul 2016 au fost înregistrate 528 cereri ale asiguraţilor,
au fost emise 395 decizii privind acordarea îngrijirilor la domiciliu, cu o valorea de 356,00
mii lei. În anul 2015, au fost înregistrate 550 cereri, au fost emise 548 decizii privind
acordarea îngrijirilor la domiciliu, iar valoarea decontată a fost în cuantum de 268,98 mii lei.
Asistenta medicală spitalicească
Asistenţa medicală spitalicească a fost asigurată atât în anul 2016 cât şi în 2015 de cele
6 unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu C.A.S. Olt (Spitalul Judeţean de
Urgenţă Slatina, Spitalul Orăşenesc Balş, Spitalul Municipal Caracal, Spitalul Orăşenesc
Corabia, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu, SC Hospital Network Phoenix One Day SRL
Slatina) care au furnizat servicii medicale spitaliceşti pentru asiguraţii din toate zonele
judeţului Olt.
Farmacii
În anul 2016, CAS Olt a avut încheiate contracte pentru eliberarea medicamentelor cu
şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi pentru eliberarea medicamentelor şi
materialelor sanitare specifice programelor naţionale de sănătate cu 95 de furnizori de
medicamente ( faţă de 92 furnizori în 2015), iar la data de 31.12.2016 au ramas în contract 83
de furnizori de medicamente, ca urmare a încetării unora dintre contractele încheiate aceştia
(faţă de 90, înregistraţi la 31.12.2015). În structura furnizorilor existenţi în contract la data de
31.12.2016, se află 193 de puncte farmaceutice prin care se eliberează medicamente în
tratamentul ambulatoriu, la nivelul datei de 31.12.2015 înregistrându-se la nivelul judeţului
193 de puncete farmaceutice.
Dispozitive medicale
Furnizarea dispozitivelor medicale s-a asigurat prin activitatea desfășurată de 78 de
furnizori cu care CAS Olt a încheiat contracte pentru anul 2016, faţă de 77 furnizori
înregistraţi în anul 2015.
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Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
Pe parcursul anilor 2015, 2016 furnizarea serviciilor de transport sanitar neasistat în
anul 2016 s-a asigurat de un singur furnizor cu staţia în localitatea Slatina care îşi desfăşoară
activitatea cu 3 ambulante tip A1 destinate transportului sanitar neasistat al unui singur
pacient.
În anul 2016 au beneficiat de activităţi de transport sanitar neasistat 75 de asiguraţi, iar
serviciile de transport sanitar neasistat furnizate au constat în:
solicitări prin 112, dispeciarizate de dispeceratul public local: 148
număr total de km efectuaţi:60.285 km, din care: 6.449 km în mediul urban şi
53.836 km în mediul rural.
În anul 2015 au beneficiat de activitati de transport sanitar neasistat 26 de asiguraţi.
Activităţi de transport sanitar neasistat furnizate:
-solicitari prin 112, dispeciarizate de dispeceratul public local=31
-numar total de km efectuati:12.558 km, din care: 4.632 km in mediul urban și 7.558
km in mediul rural
Evoluţia principalilor indicatori demografici
Anul Natalitate Mortalitate Populatie
Spor
Mortalitate
Mortalitate
‰
generala
natural
infantila
materna
‰
‰
2015
5,69
13,20
454686
- 7,51
1,2
0
2016

5,86

12,67

450094

- 6,81

2,3

0

Analizind evoluţia indicatorilor demografici constatăm o uşoara îmbunatăţire a
sporului natural ca urmare a unei creşteri a natalităţii şi scăderii mortalităţii generale,
comparativ cu anul 2015.
Strategia naţională de sănătate are drept scop creearea cadrului normativ şi
organizatoric care să permită dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de sănătate, prin
asigurarea resurselor materiale umane şi financiare necesare şi implicarea directă a factorilor
de decizie politică de la nivel central, regional, local.
S-a urmărit asigurarea unei repartiţii teritoriale optime a furnizorilor de servicii
medicale în asistenţa medicală primară prin încheierea de noi contracte de furnizare de
servicii medicale în asistenţa medicală primară în zonele neacoperite cu medici de familie,
astfel încât asiguraţii din acele localităţi să aibă acces la acest tip de servicii medicale ;
In judetul Olt principalele clase de boli cu care se confrunta oltenii in ultimii ani,
sunt bolile: aparatului respirator, aparatului osteo-articular, aparatului digestiv, aparatului
genitor-urinar.
Cu toate acestea, bolile aparatului respirator nu au reprezentat principala cauză de
deces în rândul populaţiei oltene. Pe primele locuri se situeaza bolile aparatului circulator
urmate de tumori, bolile aparatului respirator şi bolile aparatului digestiv.

b) Educaţie
În anul şcolar 2015– 2016, reţeaua de învăţământ de stat din judeţul Olt a cuprins un
total de 442 unităţi de învăţământ (dintre care 160 cu personalitate juridică) şi 8 unităţi conexe
(dintre care 7 cu personalitate juridică). Comparativ cu anul şcolar 2014-2015, în anul şcolar
2015-2016 se constată diminuarea numărului de unităţi de învăţământ cu 10, ca urmarea a
desfiinţării unui număr de 12 şcoli gimnaziale, şi a transformării în şcoli primare.
Învăţământ de masă:
Tipul
Număr
Din care, cu PJ
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016
Grădiniţe
217
215
12
11
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Şcoli primare
Şcoli gimnaziale
Licee
TOTAL
Tipul
Grădiniţe
Şcoli primare
Şcoli gimnaziale
Şcoli profesionale
TOTAL
Tipul
CSŞ
Palatul copiilor
Cluburi ale copiilor
CCD
CJRAE
ISJ
TOTAL

37
41
0
0
167
155
118
118
31
31
31
31
452
442
161
160
Învăţământ special
Număr
Din care, cu PJ
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Unităţi conexe
Număr
Din care, cu PJ
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
7
7

Învăţământ particular
Şcolile postliceale particulare Grădiniţe particulare
2014-2015
3
1
2015-2016
5
1
• Învăţământ simultan:
- învăţământ primar: 155 clase cu 2389 de elevi;
- învăţământ gimnazial: 52 clase - 767 elevi;
• Clase cu efective reduse:
- învăţământ primar: 9 clase cu 91 elevi (medie 9,65 elevi pe clasă în 4 şcoli);
- învăţământ gimnazial: 4 clase cu 42elevi (medie 10,5 elevi pe clasă într-o şcolă);
•

Număr elevi pe nivele de învăţământ:
Nivel de învăţământ
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Liceal
Profesional
Postliceal
Învăţământ special
A doua sansa
TOTAL

2014-2015 2015-2016
10866
10268
17642
17323
16108
15452
17749
16265
835
1433
2043
2263
168
142
626
498
66037
63524
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În judeţul Olt, în anul şcolar 2015 – 2016, reţeaua de învăţământ pentru segmentul
educaţie timpurie a cuprins un total de 215 grădiniţe, din care:
• 11 unităti cu PJ (în urban)
• 204 unităţi în structuri ( 46- urban, 158- rural).
A fost cuprins în grădiniţe un număr de 10.268 preşcolari, față de 10.866 preşcolari în
anul şcolar 2014-2015, din care: 2.280 copii la program prelungit, 7.980 copii la program
normal şi 8 copii la grădiniţe speciale.
Numărul total de cadre didactice care au predat în învăţământul preşcolar a fost de 662
(329 în urban, 333 în rural), din care: 661 calificaţi, 1-student în curs de calificare.
Rezultatele la examenul de Evaluare Nationala- după contestaţii - 2016
din care:
disciplina

inscrisi absenti

total
Elimi
nati

limba si literatura
romana
matematica
medii generale

3280
3280
3280

352
357
357

1
0
0

1-199 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99
2927
2923
2923

26
74
29

53
179
86

119
323
208

134
394
331

410
471
449

402
365
447

507
411
498

625
422
528

622
232
338

Rezultatele la examenul de Evaluare Nationala- după contestaţii - 2015
din care:
disciplina

inscrisi absenti total
1-199 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99

limba si literatura
romana
matematica
medii generale

3800
3800
3800

409
426
426

3391
3374
3374

37
97
35

76
221
121

146
311
227

134
421
342

482
586
539

511
378
521

623
351
484

655
418
540

10

650 77
461 130
539 26

Rezultatele la examenul de bacalaureat – 2016
sesiunea
Inscrişi prezenţi neprezentaţi eliminai respinşi promovabilitate
Iunie- iulie
3104
2842
262
2
1109
60,91%
Augustseptrembrie
1025
821
204
1
585
28,62%
Analiza comparativă a rezultatelor candidaţilor la examenul de bacalaureat din judeţul
Olt
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10
30
52
9

Rezultatelor elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi
internaţionale, la limba şi literatura română
An școlar

2014-2015

2015-2016

Olimpiada/ concurs
Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română
Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viaţă’’
Concursul Bilateral ,,Certamen Ovidianum Ponticum’’
Concursul Naţional,,Cultură şi spiritualitate’’
Concursul National transcurricular,,Ionel Teodoreanu’’
Olimpiada de limbă, comunicare şi literatura română
Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viaţă’’
Concursul Bilateral ,,Certamen Ovidianum Ponticum’’
Concursul Naţional,,Cultură şi spiritualitate’’
Concursul National transcurricular,,Ionel Teodoreanu’’
Olimpiada de Lingvistică
Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin lectură''
Olimpiada de limbi clasice

Nr. premii
obținute
5
2
3
2
3
3
1
1
2
2
2
4
2

Concursurile de matematică pentru clasele V - XII, altele decât Olimpiada
Naţională de Matematică
Concurs
Nr.
An școlar
participanți
Concursul interjudeţean „Eugen Ionescu“
267
Concursul interjudeţean „Danubius“
257
2014-2015
Concursul judeţean „Marinescu Ghemeci Octavian“
244
Concursul judeţean „Proedu”
69
Concursul jjudeţean „Arhimede - Matematică distractivă”
32
Concursul interjudeţean „Grigore Moisil”
40
Concursul interjudeţean „Adolf Haimovici”
16
Olimpiada naţională de lingvistică
8
Concursul naţional „Magia numerelor”
53
Concursul naţional „Lumina Math”
326
Concursul interjudeţean „Eugen Ionescu“
287
Concursul interjudeţean „Danubius“
212
2015-2016
Concursul judeţean „Marinescu Ghemeci Octavian“
253
Concursul judeţean „Proedu”
57
Concursul judeţean „Arhimede - Matematică distractivă”
32
Concursul interjudeţean „Grigore Moisil”
80
Concursul interjudeţean „Adolf Haimovici”
15
Concursul naţional „Magia numerelor”
105
Concursul naţional „Lumina Math”
321
Concursul naţional „Mini Math”
54
Rezultate obținute la olimpiada naţională de matematică
Premii Medalii
An școlar
Pagina 24 din 76

2014-2015
2015-2016

6
6

22
18

c) Cultură
Reţeaua şi activitatea unităţilor culturale
DENUMIRE INDICATOR
Instituţii şi companii de spectacole sau
concerte - total
Dramatice (inclusiv secţiile de teatru)
Ansambluri artistice
Spectacole şi concerte la instituţii şi
companii de spectacole sau concerte - total
Dramatice (inclusiv secţiile de teatru)
Ansambluri artistice
Spectatori şi auditori la reprezentaţiile
artistice pe categorii de instituţii şi
companii de spectacole sau concerte
Dramatice (inclusiv secţiile de teatru)
Ansambluri artistice
Locuri în sala proprie de spectacole - total
Dramatice (inclusiv secţiile de teatru)
Personal angajat din instit. şi comp.
de spectacole
Muzee şi colecţii publice
Vizitatori la muzee
Personal angajat din muzee
Cinematografe şi instalaţii cinematografice
- total
Cinematografe şi instalaţii
cinematografice – cu bandă normală
Locuri în sălile de cinematograf
Spectacole cinematografice - total
din care: în cinematografe şi instalaţii
cinematografice – cu bandă normală
Spectatori la cinematografe - total
din care: în cinematografe şi instalaţii
cinematografice – cu bandă normală

U.M.

2015

Nr.
Nr.
Nr.

4
1
3

Nr.
Nr.
Nr.

64
2
62

Nr.
Nr.
Nr.
Locuri
Locuri

77600
600
77000
0
0

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

81
15
15958
70

Nr.

1

Nr.
Nr.
Nr.

1
86
3771

Nr.
Mii

3771
42

Mii

42

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Olt, în calitatea sa de Serviciu Public Deconcentrat
al Ministerului Culturii îndeplineşte, ca principale funcţii instituţionale, activităţi de avizare,
monitorizare şi control, consultanţă şi mediere/interfaţă a Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale în teritoriu .
Prioritatea în activitatea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Olt o reprezintă protejarea şi
punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional şi anume: protejarea monumentelor
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istorice şi de for public, a siturilor istorice, urbanistice şi arheologice precum şi protejarea
patrimoniului cultural mobil şi imaterial al judeţului Olt.
În lista monumentelor istorice 2015 aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr.
2.828/2015, judeţul Olt are 758 monumente istorice structurate astfel:
•
594 monumente şi ansambluri de arhitectură
•
131 situri arheologice
•
13 monumente de for public
•
20 monumente memoriale
Protejarea monumentelor istorice
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Olt a prezentat la Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice (C.Z.M.I.) nr. 11 (din care fac parte judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea), un
număr de 62 de documentaţii din care 56 au fost aprobate şi 6 respinse pentru completări.
Dintre monumentele istorice avizate de importanţă pentru comunitatea judeţeană menţionăm:
„Restaurare Casa de Cultură Corabia”, „Restaurare, şi consolidare turlă la biserica Sf. Ioan
Botezătorul” comuna Șerbăneşti, „Restaurare pictură la biserica Bolniţă din cadrul Mănăstirii
Brâncoveni”, „Varianta de ocolire a oraşului Balş-faza SF”, „Varianta de ocolire a
Municipiului Slatina-faza PT”, „Restaurare clubul copiilor Marius Bunescu-Caracal”,
„Extinderea-reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă în Slatina, Corabia, Dobrosloveni,
Gostavăţu, Băbiciu, Scărişoara şi Fărcaşele”.
În anul 2016 au fost prezentate la C.Z.M.I. cu 14 documentaţii de avizare, mai mult
faţă de anul 2015, când au fost prezentate un număr de 48 de documentaţii;
S-a colaborat cu administraţiile locale pentru elaborarea PUG-urilor privind realizarea
Studiilor Istorice şi Arheologice în vederea respectării legislaţiei patrimoniului cultural
naţional, în anul 2016 fiind avizate Planuri Urbanistice Generale pentru un număr de 8
localităţi: Optaşi Măgura, Osica de Jos, Milcov, Bârza, Rusăneşti, Șopârliţa, Gârcov,
Giuvărşti;
În anul 2016 au fost avizate 7 Planuri Urbanistice Generale, cu 1 documentaţie mai
mult faţă de anul 2015;
Au fost emise adrse specifice privind dreptul de preemţiune, conform art. 4(4) din
Legea 422/2001, privind vânzarea de imobile monumente istorice, din care 2 imobile Slatina
şi 3 Caracal, pentru care statul, prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Olt nu şi-a exercitat
acest drept;
În anul 2016 au fost emise un număr de 5 drepturi de preemţiune, conform Legii
422/2001, cu 1 mai puţin faţă de anul 2015;
Urmarea avizelor emise pentru monumente istorice și imobile aflate în zona de
protecție a monumentelor istorice, aprobate la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice s-a
efectuat controlul periodic la lucrările avizate atât la monumente istorice cât şi imobile aflate
în zona de protecţie a monumentelor istorice (în toate stadiile fizice de execuţie).
S-au informat prin adrese scrise, toate primăriile din judeţ, cu privire la legislația
specifică privind protejarea patrimoniului: monumente istorice, arheologic şi de for public;
Au fost efectuate un număr de 57 controale periodice pe anul 2016, la monumente
istorice cât şi la clădirile în zona de protecţie, urmărindu-se modul în care autorităţile locale şi
proprietarii de monument istoric respectă obligaţiile ce le revin pe linia conservării şi
protejării monumentelor istorice, în localităţi precum: Brâncoveni, Tătuleşti, Caracal,
Șerbăneşti, Găneasa, Fărcaşele, Rusăneşti, Izbiceni, Tufeni, Icoana, Sprâncenata, Gostavăţu,
Corabia, Teslui, Văleni, Piatra-Olt, Pleşoiu, Oboga, Călui, Curtişoara, Obârşia, Coloneşti,
Dobrosloveni, Voineasa, Slătioara, Iancu-Jianu, Balş, Vitomireşti, Drăghiceni, Cezeni,
Poboru, Leleasca, Spineni, Făgeţelu, Sâmbureşti, Teslui, Dobroteasa;
În anul 2016 s-au efectuat un număr de 57 controale periodice anuale la monumente
istorice cât şi la clădirile în zona de protecţie, cu 2 controale mai mult faţă de anul 2015;
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S-a colaborat cu Inspectoratul Judeţean în Construcţii Olt, cu privire la monitorizarea
şi controlarea lucrărilor avizate la monumente istorice, a clădirilor din zona de protecţie şi a
siturilor arheologice, în localităţile Caracal, Slatina, Corabia;
În anul 2016 s-a efectuat verificarea periodică cu reprezentanţii Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Olt, a stării de conservare a monumentelor istorice în localităţile
Dobrosloveni, Drăghiceni, Radomireşti, Corabia, Caracal, Piatra-Olt şi Curtișoara;
În anul 2016 au fost efectuate un număr de 6 verificări pe linia protejării patrimoniului
cultural, cu 1 acţiune de verificare mai mult decât în anul 2015;
S-a colaborat cu I.S.U. Olt, în ceea ce priveşte măsurile de protecţie a monumentelor
istorice în caz de incendiu, în baza protocolul de colaborare, fiind efectuate controale la
obiective monument istoric din Corabia şi Caracal;
S-au verificat lucrările de restaurare la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Şerbăneşti,
restaurarea şi reabilitarea Casei de Cultură Corabia, restaurarea picturii de la Mănăstirea
Brâncoveni precum şi monumentul istoric Muzeul Judeţean Olt, obiectiv pentru care au fost
alocate fonduri europene prin Consiliul Judeţean Olt;
În Planul Naţional de Restaurare pe anul 2016 al Ministerului Culturii, judeţul Olt a
avut cuprins obiectivul „Restaurare pictură la Biserica Mănăstirii Brâncoveni”, în valoare de
250.000 lei;
În anul 2016 pentru acelaşi obiectiv „Restaurare pictură la Biserica Mănăstirii
Brâncoveni”, a fost alocată o sumă de bani cu 50.000 lei mai puţin faţă de anul 2015;
În anul 2016 s-a depus documentaţia de către Mănăstirea Brâncoveni la A.D.R. S-V
Oltenia pentru accesare de fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 5, pentru „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstruire, conservare,
punere în valoare a Ansamblului Arhitectural al Mănăstirii Brâncoveni”;
S-au verificat documentaţiile privind lucrări de restaurare depuse pentru finanţare la
Secretariatul de Stat pentru Culte, de către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, pentru un număr
de 18 de lăcaşuri de cult, în anul 2016 fiind finanţate următoarele obiective:
Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena, comuna Șerbăneşti, sat Șerbăneştii
de Jos - 175.000 lei;
Parohia Sf. Ap.Andrei, Bălăneşti, filia Malu Roşu, comuna Mărunţei - 15.000
lei;
Parohia Cuv. Parascheva, Bîrca, comuna Valea Mare – 25.000 lei;
Parohia Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, sat Câmpu Părului, comuna Obârşia –
30.000 lei;
Parohia Toţi Sfinţii, Caracal – 40.000 lei;
Parohia Buna Vestire, Caracal – 25.000 lei;
Parohia Sf. Mare Mc. Dimitrie, comuna Cîrlogani – 40.000 lei;
Parohia Sf. Dimitrie, comuna Cezieni – 75.000 lei;
Parohia Sf. Treime, Corabia – 100.000 lei;
Parohia Adormirea Maicii Domnului, Drăgăneşti-Olt – 75.0000 lei;
Parohia Duminica Tuturor Sfinților, sat Jugaru, comuna Optaşi Măgura –
75.000 lei;
Parohia Izvorul Tămădurii, comuna Rotunda – 75.000 lei;
Parohia Sf. Mare Mucenic Dimitrie, comuna Rotunda – 8.000 lei;
Parohia Intrarea D-lui în Ierusalim, sat Salcia, comuna Slătioara – 40.000 lei;
Parohia Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, sat Schitu Greci, comuna Schitu, filia
Moşteni – 150.000 lei;
Parohia Sf. Ioan Botezătorul, comuna Urzica – 30.000 lei;
Parohia Sf. Mare Mc. Dimitrie, comuna Vădastra – 40.000 lei;
Parohia Adormirea Maicii Domnului, sat Vităneşti Braniştea, comuna Sârbii
Măgura – 35.000 lei;
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În anul 2016 a fost alocat sprijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte
pentru lăcaşurile de cult din judeţul Olt, la un număr de 18 obiective, cu două mai mult faţă de
anul 2015;
În anul 2016 au fost avizate documentaţii pentru monumentele istorice din Caracal
Casa Memorială Iancu Jianu, Biblioteca Virgil Carianopol și Muzeul Romanaţiului care au
fost depuse de către administraţia locală la A.D.R. S-V Oltenia pentru accesare de fonduri
europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5;
În anul 2016 Institutul Naţional al Patrimoniului nu a alocat fonduri pentru
continuarea lucrărilor la obiectivul Casa Memorială „Iancu Jianu” din Caracal, finanţarea
fiind închisă, iar monumentul istoric este neutilizabil, existând riscul degradării treptate la
elementele constructive reabilitate până-n prezent;
S-au derulat acţiuni privind identificarea, localizarea şi stabilirea situaţiei juridice a
monumentelor istorice aflate în proprietate privată ori în administrarea autorităţilor locale şi
care se află în stare de abandon şi degradare din localităţile Mihăieşti, Giuvărăşti, Gura
Padinii, Poboru, Curtişoara;
Consiliul Judeţean Olt a alocat în anul 2016 fonduri pentru sprijinirea lăcaşurilor de
cult în realizarea lucrărilor de reparaţii curente, iar DJC Olt a emis avize specifice pentru
biserici monument istoric, pentru care au fost emise fonduri în valoare de 120.000 lei;
În anul 2016 au fost alocat sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Olt pentru un
număr de 242 biserici, cu 139 mai mult față de anul 2015;
În anul 2016 s-au monitorizat activităţile derulate în cadrul Programului Prioritar
Naţional pentru dotarea şi restaurarea aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural
şi mic urban la proiectele declarate eligibile de către Ministerul Culturii, în acest scop fiind
emise adrese pentru primării care au în realizare proiecte de reabilitare cămine culturale prin
Compania Naţională de Investiţii sau Grupurile de Acţiune Locală pentru 7 localităţi precum
Stoeneşti, Pîrşcoveni, Dobrosloveni, Schitu, Ipoteşti, Bîrza, Dobrun;
În anul 2016 au fost emise un număr de 7 adrese specifice privind aşezămintele
culturale, cu 4 adrese mai puţin faţă de anul 2015;
În ceea ce priveşte patrimoniul imaterial specialiştii D.J.C. Olt au efectuat deplasări de
lucru în localităţile Ianca, Gura Padinii, Izbiceni, Ştefan cel Mare, Brastavăţu. Au avut loc
consultări cu autorităţile locale, pe tema situaţiei materiale şi dotării instituţiilor de cultură
locale (cămine culturale, biblioteci). Din constatările făcute a reieşit, ca şi în anul precedent,
că într-o mare parte din localităţi referentul cultural are în fişa postului şi atribuţiuni de
bibliotecar, propunându-se autorităţilor locale să se găsească soluţia financiară pentru
înfiinţarea în organigrama primăriilor a unor posturi, chiar şi contractuale pentru referent
cultural, director de cămin, bibliotecar, urmând ca pentru bugetul anului 2017 să fie găsită
soluţia de finanţare
Protejarea Patrimoniului Arheologic
S-au centralizat autorizaţiile specifice pentru patrimoniul arheologic, în număr de 4,
emise de Ministerul Culturii şi trimise informări către beneficiari, cu privire la
responsabilităţile ce le revin pentru siturile arheologice de la Sucidava-Corabia, RomulaDobrosloveni, şi alte zone cu potenţial arheologic;
În anul 2016 au fost centralizate un număr de 4 autorizaţii privind patrimoniul
arhelogic, mai puțin cu 2 faţă de anul 2015;
În trimestrul III 2016 s-au urmărit lucrările de săpătură arheologică sistematică
desfăşurate în situl arheologic de la Sucidava-Corabia, la şantierul arheologic desfăşurat anual
fiind organizat de Facultatea de Istorie a Universităţii din Craiova şi Muzeul din Corabia,
fiind centralitate şi inventariate descoperirile arheologice;
În trimestrul IV 2016 s-a finalizat lucrările derulate prin proiectul „Reabilitare a
monumentului Sucidava şi reintroducerea în circuitul turistic”;
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S-a verificat starea de conservare şi securitate a sitului arheologic „Aşezarea romană
Romula”, din comuna Dobrosloveni, unde în luna august 2016 a avut loc lansarea volumului
"ROMVLA-seria rapoarte arheologice I-Raport privind cercetările arheologice sistematice din
anul 2015" în care au fost prezentate rezultatele săpăturilor arheologice sistematice autorizate
ce au avut ca scop decopertarea şi punerea în valoare a acestui obiectiv arheologic, lucrări
care vor continua şi în anul 2017;
În baza autorizaţiei pentru diagnostic arheologic din anul 2016, pentru lucrarea
„Dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale,
tronsonul Podişor – Corbu” pe teritoriul judeţului Olt, a fost efectuată de către Muzeul
Judeţean o evaluare teoretică a terenului ce va fi afectat de lucrări, urmând ca în anul 2017 să
se efectueze cercetări arheologice intruzive;
Au fost eliberate 2 certificate de descărcare de sarcină arheologică pentru construcţii
particulare efectuate în situl arheologic de la Sucidava;
În anul 2016 au fost emise 2 certificate de descărcare de sarcină arheologică, cu 2 mai
puţin faţă de anul 2015;
Au fost eliberate 2 avize cu supraveghere arheologică pentru realizarea unor obiective
de investiţii în judeţul Olt precum: Varianta de ocolire a Municipiului Slatina şi Varianta de
ocolire a oraşului Balş, urmând ca în faza de construire să fie efectuate verificări în teren
privind protejarea patrimoniului arheologic;
În anul 2016 au fost emise 2 avize pentru supraveghere arheologică, cu 2 mai puţin
faţă de anul 2015;
Au fost înregistrate cereri pentru construcţii în zone de protecţie a siturilor arhelogice
din judeţ, pentru care s-au emis adrese de intrare în legalitate în ceea ce priveşte metodologia
necesară realizării raportului de supraveghere arheologică;
În luna august 2016, la solicitarea autorităţilor publice locale împreună cu
reprezentanţii I.P.J. Olt a fost efectuată o deplasare în localitatea Obârşia pentru a efectua
constatările şi dispune măsurile specifice de protejare a perimetrului unei descoperiri
arheologice întâmplătoare. Este vorba de o descoperire în timpul efectuării lucrărilor agricole
şi care se referă la un obiect din piatră, foarte probabil fiind un sarcofag de mici dimensiuni
din perioada romană sec. II-III. Având în vedere că zona este cunoscută cu potenţial
arheologic se vor face demersuri împreună cu specialişti pentru a declara zona ca sit
arheologic de interes local;
În luna aprilie 2016, în baza unei autosesizări, împreună cu reprezentanţii I.P.J. Olt, a
fost efectuată o deplasare în localitatea Sprâncenata, unde împreună cu autorităţile locale s-a
verificat amplasarea neautorizată a unei construcţii în zona de protecţie a sitului arheologic La
cetate din localitate, fiind dispuse măsuri specifice pentru respectarea legislaţiei privind
protejarea patrimoniului arheologic;
Au fost analizate un număr de 20 perimetre, conform cererilor și documentaţiei depuse
la D.C. Olt, din punct de vedere al prezenţei vestigiilor istorice și arheologice, amplasate pe
teritoriul localităţilor Teslui, Balş, Slătioara, Curtişoara, Tufeni, Ipoteşti, Giuvărăşti, Piatra
Olt, Mărunţei, Sprâncenata, Găneasa, pentru care s-au emis adrese specifice în vederea
obţinerii autorizaţiei de construcţie, necesar firmei de investiţii care desfăşoară lucrări de
extracţie a balastului;
În anul 2016 au fost emise 20 adrese specifice, privind desfăşurarea unor activităţi de
investiţii, cu 2 mai mult faţă de anul 2015;
În cursul anului 2016 împreună cu reprezentanții I.P.J. Olt, au fost efectuate acţiuni de
verificare şi control la deținătorii autorizaţi de detectoare de metale, precum şi în localităţile
în care există zone cu patrimoniu arheologic considerate vulnerabile din punct de vedere al
braconajului arheologic, precum Reşca-Dobrosloveni, Celei-Corabia, Slăveni-Gostavăţu,
Enoşeşti-Piatra-Olt;
Au fost emise un număr de 3 avize specifice privind neexercitarea dreptului de
preemţiune pentru terenuri cu patrimoniu arheologic aflat pe raza localităţilor Sprâncenata,
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Slatina, Dobrosloveni la solicitarea autorităţilor locale, în baza prevederilor Legii 17/2014
privind vânzarea terenurilor;
În anul 2016 au fost emise un număr de 4 avize specifice privind vânzarea de terenuri,
în baza prevederilor Legii 17/2014, cu 1 mai mult faţă de anul 2015;
S-a continuat implementarea sistemului informaţional geografic (GIS), în format
Stereo 70, pentru protejarea patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie şi monumente
istorice), fiind delimitate şi localizate monumente istorice şi situri arheologice din localitățile
Caracal, Balş, Pleșoiu, Grădinari, Oboga, Obârșia, Orlea;
În anul 2016 au fost efectuate un număr de 14 delimitări şi localizări de obiective din
patrimoniul cultural, cu 4 mai mult faţă de anul 2015;
În anul 2016 s-a constituit la nivelul Ministerului Culturii, Comisia Limes care are
obiectiv realizarea documentaţiei pentru clasarea ca monument istoric a obiectivelor de
patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman, pe teritoriul României în
vederea înscrierii pe Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial – UNESCO, în acest scop în
luna aprilie fiind emisă o autorizaţie pentru diagnostic arheologic în baza căreia au fost
iniţiate acţiuni ce vor continua şi în anii următori, de cartare a obiectivelor din sistemul
Limesului Transalutan, care traversează şi judeţul Olt, în partea de est;

d) Activitatea în domeniul tineretului şi sportului
Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Olt, fiind un serviciu public deconcentrat
al Misterului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridică, are ca scop implementarea la
nivel judeţean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul sportulu şi tineretului, de a
colabora cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii publice, pentru
organizarea şi promovarea activităţilor sportive şi de tineret.
Sportul şi tineretul sunt fenomene sociale şi economice în continuă dezvoltare ce îşi
aduc o importantă contribuţie la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de Dezvoltare
Economică şi Socială. Este fascinaţia de a te afla pe podium, de a conecta majoritatea
cetăţenilor la activităţi sportive practicate în mod regulat şi de a reunii tinerii în diverse
activităţi şi proiecte.
Este vorba totodată de un vector de valori importante precum spiritul de echipă,
competitivitate, solidaritate, toleranţă şi fair-play, care vin să contribuie la împlinirea
personală a fiecăruia.
Acţiunile întreprinse şi dedicate sportului au avut ca scop:
- dezvoltarea şi susţinerea cu prioritate a activităţii sportive de performanţă la nivelul
copiilor şi juniorilor, selecţia continuă şi promovarea în loturile naţionale;
- dezvoltarea activităţilor sportive şcolare în randul copiilor, elevilor şi studenţilor prin
susţinerea, încurajarea şi diversificarea practicării activitaţilor sportive şcolare;
- stimularea şi sprijinirea practicării activităţilor fizice şi sportive de către toate
categoriile de cetăţeni, fară nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, în vederea menţinerii
unei bune stări de sănătate.
Obiectivul principal al activității sportive de performanță în 2015, cât şi în anul 2016,
a fost sporirea prestigiului judeţului pe plan naţional şi internaţional prin susţinerea cu
precădere a ramurilor sportive cu disponibilitate pentru acestea.
Pentru indeplinirea acestui obiectiv Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt a
acţionat în principal prin:
● organizarea şi desfăşurarea în condiţii bune a competiţiilor sportive judeţene
şi interjudeţene, etape de calificare pentru etapele de zona şi finale ale campionatelor
naţionale;
Contribuţia şi sprijinirea jocurilor sportive, prin competiţiile organizate la nivelul
şcolilor, care să ducă la redresarea activităţii la atletism, organizand competiţii al căror scop
sa fie selecţia celor mai buni sportivi;
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au fost premiaţi cei mai buni sportivi ai judeţului.
s-au acordat alimentaţii de efort sportivilor de performanţă cu rezultate bune.
Vorbind de sportul de performanţă trebuie să evidenţiem faptul că sportivii judeţului
Olt au obţinut rezultate notabile în competiţiile interne şi internaționale, fapt ce a dus la
promovarea la loturile naţionale.
Sportul profesionist are o importanță tot mai mare, contribuind în mod egal la rolul
social al sportului.
Sportul pentru toţi, promovează şi cultivă ideea de practicare a sportului pentru
sănătate, educaţie şi recreere ca parte integrantă a modului de viată, rezultatul final fiind
starea de bine individuală şi socială.

Sportul de performanță
Sportul pentru toţi
TOTAL
TOTAL
CHELTUIELI

Nr.competiţii
20
38
58

Nr.sportivi
1020
2693
3713

Nr.competiţii
28
54
82

39.537 lei

Nr.sportivi
1362
2563
3925

60.871 lei

Daca facem o paralela între cei doi ani vom vedea ca în anul 2016, au crescut atât
numarul de competiţii organizate, cât și suma alocată acestora de catre MTS.
În ceea ce priveşte acordarea alimentaţiei de efort, se observă creşterea semnificativă
de la anul 2015 la 2016, fapt care se datorează fodurilor mai mari alocate de către MTS.
Denumire
2015
2016
Nr. sportivi Suma alocata Nr.sportivi Suma alocată
Alimentatie efort
2
436 lei
21
8147 lei
Vorbind de sportul de performanţă trebuie să evideţiem faptul că sportivii judeţului
Olt au obţinut rezultate notabile în competiţiile interne şi internaţionale.
Astfel, rezultatele sportivilor din judeţul Olt obţinute la competiţiile naţionale şi
internaţionale, arată astfel :
Denumire competitie
J.O.
C.M.
C.E.
C.B.
C.N
C.R

2015
I II III IV
- 8 7 5 2
7 9 5 3
2 2 3 2
72 47 93 9 6 9
-

V VI I II
- - - 2 - 7 4 - 13 10
- - 3 1
- - 36 55
- - 15 7

Total medalii = 290

98 71 115 7

6

Ramura de sport
Atletism
Box
Dans sportiv
Fotbal-tenis

I
5
14
-

II
7
6
2
-

2015
III IV
15 2
5 - - -

-

2016
III IV V VI
- - - 1 - - 10
1 3
92 8 10 2
16 - - -

74 73 122 8

V VI I
- - 2
3 - 4
- - - - 11
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2016
II III IV
4 2 1
8 6 - 2 3 - -

V VI
1 6 - 2
- -

Handbal
Judo
Kaiac-canoe
Karate modern si traditional
(sport neolimpic)
Lupte
Taekwondo
Tenis de masa
Total medalii

6
1
9

- - 1
1 7 5 10 -

1
-

-

- 1 - - 1
1 - 1 - 2 8 15 - 22 40 33 4 1

-

29
13
6
15
98

36
8
2
4
71

2
6

- 3 3 47 - 2
- 3 4 9 - - 18 2 7 3 - 74 73 122 8 11

2

55
9
2
12
115

2
2
7

Activitatea profesorilor/antrenori s-a concretizată an de an prin formarea unor sportivi
de reală valoare care fac parte din loturile naţionale (atletism,box, lupte greco-romane,
handbal,tenis de masa, judo, karate traditional, skandenberg, taekondo).
SPORTIVI PROMOVAŢI LA LOTURILE NAŢIONALE
În anul 2016 la loturile naţionale au fost convocaţi un de 15 sportivi:
- Handbal – 6 sportivi la Lotul naţional de junior şi tineret handbal (CSS Caracal)
- Tenis de masă – 2 sportivi la lotul de junior şi tineret
- Lupte – 2 sportivi la lotul naţional seniori şi un sportiv la lot naţional junior
- Box - 2 sportivi la lotul naţional senioare
- Karate traditional – un sportiv la lotul naţional seniori
- Taekwondo – un sportiv la lotul naţional cadeţi.
TINERET
DJST OLT

Buget alocat

79000 lei

2015
30000 lei = Programul
Sustinere a activităţilor de
tineret P2
96495 lei
49000 = Programul Tabere

Nr. de proiecte
10 proiecte din care :
implementate în
cadrul Programul
- 6 proiecte proprii
Sustinere a activităţilor - 4 proiecte finanţate la Concursul Local
de tineret P2
Nr. de participanţi ai
Cca. = 611
Programul Susţinere a
activităţilor de tineret
P2
Cca. = 2167
Nr . beneficiari
direcţi ai Programul
Susţinere a activităţilor
de tineret P2
4
Nr. ONG-uri
finanţate la Concursul
Local de proiecte de
tineret
110 din care:
Nr. de beneficiari
- 50 de locuri pentru tabere sociale;
Programul Tabere
- 60 de locuri pentru tineri cu handicap.
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2016
46300 lei = Programul
Sustinere a activităţilor
de tineret P2
50195 lei = Programul
Tabere

10 proiecte din care :
- 6 proiecte proprii
- 4 proiecte finanţate la Concursul
Local
Cca. = 317

Cca. = 6350

4

117 din care :
- 112 locuri pentru tabere sociale;
- 5 locuri pentru tineri cu
handicap.

În anii 2015 şi 2016 proiectele implementate au avut în vedere Programul de
Guvernare şi Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, document de
planificare strategică care cuprinde principalele domenii de intervenţie, obiectivele specifice
şi direcţiile de acţiune în domeniul tineretului.
Proiectele implementate în anul 2016 au fost încadrate în următoarele domenii de
intervenţie : Cultură şi educaţie nonformală; Participare şi voluntariat; Sănătate, sport şi
recreere.
Proiectele desfăşurate atât în anul 2015 cât şi 2016 au avut în vedere:
- ridicarea calităţii şi creşterea eficienţei educaţiei non-formale oferite tinerilor în
scopul unei mai bune pregătiri a acestora pentru viaţă şi pentru muncă precum şi ridicarea
nivelului lor de cultură;
-susţinerea dezvoltării tinerilor prin implicarea în acţiuni de voluntariat şi prin
participarea civică activă a acestora;
-asigurarea unui avantaj competitiv al tinerilor care acumulează experienţă pe durata
desfăşurării activităţilor de voluntariat;
-revalorificarea potenţialului tinerilor de a genera dezvoltare socială sustenabilă.
Comparativ cu anul 2015, în anul 2016 au fost derulate proiecte care au vizat
îmbunătăţirea educaţiei pentru sănătate a tinerei generaţii, prevenirea şi combaterea unor
comportamente care denotă un stil de viaţă nesănătos, dezvoltarea practicării sportului de
către tineri - atât ca oportunitate de combatere a diferitelor patologii sociale dar şi ca mijloc de
dezvoltare socială şi biologică a tinerilor.

2.2. Combaterea sărăciei şi a şomajului
În anul 2016, piaţa muncii la nivelul judeţului Olt a fost stabilă, cu scăderea ratei
somajului în perioada de vară (minim 7,54% la luna mai 2016) şi creşterea acesteia în
perioada de iarna (maxim 8,89% la noiembrie 2016), astfel încat amplitudinea maxima a fost
de 1,35 puncte procentuale.
Situatia şomajului în date medii anuale pentru anii 2014, 2015, 2016, la nivelul
judeţului Olt, se prezintă astfel:
MEDIA ANUALA
2014
2015
2016
Total someri inregistrati, din
14157
13962
13818
care:
3499
2708
2015
- Someri indemnizati
10658
11254
11803
- Someri neindemnizati
7,93
7,97
7,58
Rata somajului(%)
Structurile şomajului au fost relativ stabile şi se prezintă astfel:
31.12.2014
Total someri inregistrati, din care:
Categorii
beneficiari

de

Mediul
rezidenta

de

Gen

Pondere
(%)

31.12.2015

14435

Pondere
(%)

31.12.2016

13695

Pondere
(%)

14897

Indemnizati

3900

27,02

2960

21,61

2339

15,70

Neindemnizati

10535

72,98

10735

78,39

12558

84,30

Urban
Rural
Barbati
Femei

3607
10828
8921
5514

24,99
75,01
61,80
38,20

2952
10743
8363
5332

21,56
78,44
61,07
38,93

2926
11971
8887
6010

19,64
80,36
59,66
40,34

Pagina 33 din 76

Creşterea cu 5,91 puncte procentuale a ponderii şomerilor neindemnizaţi în totalul
şomerilor înregistraţi la finele anului 2016 faţă de finele anului 2015 arată creşterea
adresabilitaţii beneficiarilor de venit minim garantat.
Structura şomerilor înregistraţi pe grupe de vârstă, se prezinta astfel:
Total
someri
Sub 25 ani
25-49 ani
inregistrati,
din care:
14435
2079
8087
31.12.2014
Pondere(%)
14,40
56,02
13695
1862
7557
31.12.2015
Pondere(%)
13,60
55,18
14897
2748
7782
31.12.2016
Pondere(%)
18,45
52,24

peste 50 ani
4269
29,58
4276
31,22
4367
29,31

Din tabelul de mai sus se observă că la data de 31.12.2016, faţă de data de 31.12.2015
există o creştere cu 4,85 puncte procentuale a tinerilor sub 25 ani aflaţi în evidenţa agenţiei, o
scădere cu 2,94 puncte procentuale a persoanelor din grupa de vârstă 25-49 ani aflate în
evidenţă, iar la grupa de vârstă de peste 50 de ani există tot o scădere cu 1,91 puncte
procentuale.
Structura şomerilor inregistraţi, pe nivele de pregatire şi pe grupe de vârstă la
31.12.2016, se prezintă astfel:
Nivele de instruire la
data de 31.12.2016
Total muncitori
Pondere muncitori (%)
din care femei:
Total pers. studii
medii
Pondere studii medii
(%)
din care femei:
Total pers. studii
sup.
Pondere studii sup. (%)
din care femei:
TOTAL
GENERAL
Pondere grupe varsta
(%)
din care femei:

25-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-55 ani

834

2313

3615

1441

peste
55 ani
2429

696

272

1106

1471

566

774

2387

1127

170

248

406

229

207

16.02
896

376

71

148

178

81

42

399
2.68
229

142

63

72

61

27

34

85

39

50

34

11

10

14897

2748

1067

2633

4082

1697

2670

6010

18.45
1157

7.16
382

17.67
1304

27.40
1683

11.39
658

17.92
826

TOTAL
12111
81.30
4885

sub
25 ani
1479

La data de 31.12.2016, la nivelul judeţului Olt, şomerii cu studii primare, gimnaziale,
profesionale deţin cea mai mare pondere, de 81,30%, iar grupa de vârstă cea mai
dezavantajată pe piaţa muncii este cea între 40-49 ani, de 27,40% din total şomeri înregistraţi.
Această situaţie este similara şi în anii 2014, 2015.
Obiectivul general al Programului de Ocupare pentru anul 2016 a fost încadrarea în
muncă a unui numar de 9.300 persoane şi urmare a implementării Programului de Ocupare, au
fost încadrate în muncă 8.797 persoane.
•
Realizarea obiectivelor Programului Judeţean Pentru Ocuparea Forţei de
Muncă şi ale Planului de Formare Profesională în anul 2016
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A)
Programul de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2016 a avut obiective
clare, pe tipuri de măsuri active de protecţie socială, orientate către persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă, cu precadere: tineri cu vârste între 15 şi 25 de ani; lucratori cu
vârsta între 50 şi 64 de ani; femei; lucrători necalificaţi; persoane cu handicap; persoane cu
responsabilităţi familiale complexe; minorităţi etnice, inclusiv minoritatea romă
Programul de ocupare pentru anul 2016, comparativ cu anul 2015, pe tipuri de măsuri,
se prezintă astfel:
•
2016 - Servicii de mediere
acordate pentru: 15.543 persoane;
încadrate: 6.964 persoane;
•
2015 - Servicii de mediere
acordate pentru: 14.904 persoane;
încadrate: 6.975 persoane;
•
2016 - Servicii de informare şi consiliere profesională
consiliate: 14.345 persoane;
încadrate: 1.833 persoane;
•
2015 - Servicii de informare şi consiliere profesională
consiliate: 14.468 persoane;
încadrate: 926 persoane;
•
2016 - Alocaţii pentru şomeri care se încadreaza înainte de expirarea
şomajului
încadrate : 161 persoane ;
•
2015 - Alocaţii pentru şomeri care se încadreaza înainte de expirarea
şomajului
incadrate : 175 persoane ;
•
2016 - Incadrarea şomerilor peste 45 de ani sau şomeri care sunt parinţi
unici susţinatori ai familiilor monoparentale
încadrate: 294 persoane;
•
2015 - Incadrarea şomerilor peste 45 de ani sau şomeri care sunt parinţi
unici susţinatori ai familiilor monoparentale
încadrate: 325 persoane;
•
2016 - Stimularea mobilităţii forţei de muncă
încadrate 27 persoane, din care 8 intr-o localitate la distanţa de peste 50 Km.
faţă de domiciliu şi 19 persoane cu schimbarea domiciliului.
•
2015 - Stimularea mobilitatii forţei de muncă
încadrate 36 persoane, din care 14 intr-o localitate la distanţa de peste 50 Km.
faţă de domiciliu si 22 persoane cu schimbarea domiciliului.
•
2016 - Incadrarea absolvenţilor din instituţii de învaţământ
încadraţi : 89 absolvent cu subvenţionarea locului de muncă ;
•
2015 - Incadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ
încadraţi : 86 absolvenţi cu subvenţionarea locului de muncă ;
•
2016 - Prime acordate absolvenţilor pentru stimularea încadrării
pentru 50 absolvenţi;
•
2015 - Prime acordate absolvenţilor pentru stimularea încadrării
pentru 71 absolvenţi;
•
2016 - Stimularea încadrării persoanelor cu handicap
încadrate: 1 persoana;
•
2015 - Stimularea încadrării persoanelor cu handicap
•
încadrate: 6 persoane;
•
2016 - Consiliere şi consultanţă pentru începerea unei afaceri
acordata pentru 99 someri;
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•
•
•
-

2015 - Consiliere şi consultanţă pentru inceperea unei afaceri
acordata pentru 120 someri;
2016 - Conform prevederilor Legii nr. 116/2002, privind prevenirea si
combaterea marginalizarii sociale
încadrate: 2 persoane;
2015 - Conform prevederilor Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi
combaterea marginalizarii sociale
încadrate: 6 persoane.

B)
Planul de Formare Profesionala al agenţiei şi rezultatele obţinute în anul 2016
se prezinta astfel:
nr. cursuri
nr. pers. din care şomeri
- cursuri în derulare la 01.01.2016:
12
265
261
- cursuri organizate în perioada 01.01.-31.12.2016: 32
623
616
- cursuri încheiate în perioada 01.01.-31.12.2016: 32
578
568
- şomeri încadraţi în perioada 01.01.-31.12.2016:
254.
In perioada raportată au fost organizate 32 cursuri de formare profesională în
ocupaţiile: stilist protezist unghii, inspector SSM, inspector resurse umane, lucrator în comerţ,
comunicare limba engleza, coafor, ospatar, bucătar, administrator pensiune turistică, frizer,
expert accesare fonduri structurale.
O contribuţie importantă în creşterea gradului de ocupare a constituit-o şi organizarea,
la nivel judeţean, a Bursei locurilor de muncă. Agenţia a organizat 2 burse în anul 2016, la
care au participat 87 agenţi economici, cu 840 locuri de muncă vacante, 586 persoane
selectate pentru un loc de muncă şi au fost încadrate 174 persoane.
•
Munca în străinătate - EURES
Situaţia adresabilităţii persoanelor interesate de serviciile reţelei EURES - Servicii
Europene de Ocupare, în anul 2016 a fost urmatoarea :
au fost înregistrate 631 persoane interesate de aceste servicii, dintre care 306
femei;
au fost eliberate 149 formulare certificare de informaţii pentru ţări din spaţiul
european, astfel: 48 formulare E 301, 84 formulare E 302, 13 formulare U 009, 2 formulare
U1, 1 formular U007 şi 1 formular U014;
Conform OG NR. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor
pe teritoriul României, în perioada 01.01.-31.12.2016 s-au eliberat adeverinţe pentru 9
societăţi comerciale, în vederea obţinerii permisului de muncă pentru 61 persoane din ţările
non UE;
un numar de 312 persoane au obţinut contracte de muncă în ţările Uniunii
Europene, astfel: Spania: 279 persoane; Portugalia: 26; Suedia: 3 persoane; Danemarca: 3
persoane; Marea Britanie: 1 persoană.
Situaţia adresabilităţii persoanelor interesate de serviciile reţelei EURES - Servicii
Europene de Ocupare, în anul 2015 a fost urmatoarea :
au fost înregistrate 840 persoane interesate de aceste servicii, dintre care 340
femei;
au fost eliberate 147 formulare certificare de informaţii pentru tari din spaţiul
european, astfel: 44 formulare E 301, 96 formulare E 302, 7 formulare U 009 şi au fost
transmise 3 cereri de rambursare a indemnizaţiei de somaj din ţările UE;
Conform OG NR. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor
pe teritoriul Romanie, în perioada 01.01.-31.12.2015 s-au eliberat adeverinţe pentru 15
societăţi comerciale, în vederea obţinerii permisului de muncă pentru 29 persoane din ţările
non UE;
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Un numar de 114 persoane au obţinut contracte de muncă în ţările Uniunii
Europene, astfel în: Spania – 86 persoane; Germania – 6 persoane; Danemarca – 20 persoane;
Mara Britanie – 1 persoana; Finlanada – 1 persoana.
•
Realizarea indicatorilor de performanţă
Atingerea obiectivelor generale din Contractul de performanţă managerială pentru
anul 2016, se reflecta şi în realizarile Programului de ocupare a fortei de muncă, a Planului de
formare profesională şi a Indicatorilor de performanţă pentru anul 2016.
Situaţia realizării indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Contractul de performanţă
managerială pentru anul 2016, este prezentata în fisa anexată. Punctajul obtinut de agenţie a
fost de 9,16, respectiv calificativul “foarte bine”.
Situaţia privind realizările obţinute prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă la
data de 31.12.2016
Nr. crt.

I
II

Tip de masură

1.2a

TOTAL persoane cuprinse la masuri active (asistate)
TOTAL persoane incadrate, din care:
rd.(1.2 +2 +
3 + 4 +5 + 6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 + 14+15)
Nr persoane cuprinse in servicii de mediere a locurilor
de munca vacante
Nr persoane ocupate ca urmare a acordarii serviciilor
de mediere a locurilor de munca vacante, din care:
rd. 1.2 = rd (1.2a+1.2b)
in locuri de munca pe perioada nedeterminata

1.2b

in locuri de munca vacante pe perioada determinata

1.1
1.2

2

Nr persoane cuprinse in servicii de informare si
consiliere profesionala
Nr persoane ocupate ca urmare a acordarii serviciilor
de informare si consiliere profesionala

3

Incadrarea prin organizarea cursurilor de formare
profesionala

2.1

4

5

Ocuparea fortei de munca prin acordarea de alocatii
pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea
somajului
Incadrarea somerilor peste 45 de ani sau someri care
sunt unici sustinatori ai familiilor monoparentale, din
care:
(rd.5=rd.5a+rd 5b)
someri peste 45 ani

5.a

Plan 2016

realizat
la
31.12.2016

30,500

29,989

9,300

8,797

19,825

15,543

8,000

6,964

7,000

4,749

1,000

2,215

13,950

14,345

1,300

1,833

300

254

200

161

260

294

250

291

10

3

5

1

70

27

20

8

50

19

150

89

someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale
5.b
6
7
7.a

Incadrarea somerilor care mai au 5 ani pana la pensie
prin subventionarea locului de munca
Incadrarea prin stimularea mobilitatii fortei de munca,
total, din care: rd 7 = rd (7.a +7.b)
Incadrarea intr-o localitate la distanta de peste 50 Km. fata
de domiciliu
Incadrarea in alta localitate cu schimbarea domiciliului

7.b
8

Incadrarea absolventilor din institutii de invatamant,
prin subventionarea locului de munca,
din care:

Pagina 37 din 76

(rd 8 = rd 8a + rd 8b + rd 8c)
8.a
8.b
8.c
9

absolventi ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si
meserii
absolventi de invatamant secundar superior sau invatamant
postliceal
absolventi de invatamant superior
Numar absolventi
din institutii de invatamant,
programati a fi incadrati prin acordare de prime

-

60

60

75

29

200

50

5

1

-

-

10

Incadrarea
persoanelor
cu
subventionarea locului de munca

11
11a

Incadrarea
prin
acordarea
(rd.10 =rd 10 b+rd 10 c), din care:
Incadrare someri

11b

Incadrarea prin acordarea de credite rambursabile,

-

-

11c

Incadrarea prin acordarea de credite nerambursabile

-

-

11.1

Nr persoane cuprinse in servicii de acordare de
consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati
independente sau pentru initierea unei afaceri
Nr persoane incadrate prin acordarea de servicii de
consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati
independente sau pentru initierea unei afaceri/ Nr
persoane care au inceput a afacere independenta sau
pe cont propriu
Incadrarea prin ocuparea temporara a fortei de munca
in lucrari publice de interes comunitar
Incadrarea, pe o perioada de minimum 6 luni, prin
ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de
interes comunitar

100

99

-

-

400

-

-

-

12

13
13a

handicap,

15

de

prin
credite

Motivele care au determinat nerealizarea unor indicatori au fost:
La indicatorul 2. Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din evidenta agentiei
aflate in cautarea unui loc de munca - punctaj de 0,86 fata de 1,00: la sfarsitul anului 2015 in
evidenta agentie erau inregistrati un numar de aproximativ 7.000 someri de lunga durata,
acestia, in marea lor majoritate, proveniti din randul beneficiarilor de ajutor social conform
Legii nr. 416/2001, persoane fara studii, sau care nu au fost niciodata incadrate in munca, greu
de plasat pe piata fortei de munca. Totodata, faptul ca din numarul total de persoane
inregistrate in evidenta agentie in anul 2016, aproximativ 80% l-au reprezentat somerii
neindemnizati, majoritatea beneficiari ai Legii 416/2001, iar locurile de munca oferite de
angajatori au fost, in marea lor majoritate, in ocupatii care presupuneau un anumit grad de
calificare;
La indicatorul 3. Rata de participare a somerilor la cursuri de formare
profesională - punctaj de 0,53 fata de 1,00: creditele bugetare aprobate pentru activitatea de
formare profesionala au fost insuficiente, utilizate in totalitate, programele de formare
profesionala pentru care s-au achizitionat servicii de instruire teoretica si practica, au fost
efectuate in limita acestor credite. Au fost organizate programe de formare profesionala si
prin C.R.F.P.A.-uri, dar din cauza creditelor bugetare insuficiente pentru efectuarea analizelor
medicale, numarul acestora a fost redus.
•
Bugetul asigurărilor pentru şomaj
În anul 2016 s-a asigurat susţinerea financiară a măsurilor de stimulare a ocupării şi
plăţii drepturilor băneşti ale şomerilor, precum şi a măsurilor de protecţie socială specială, în
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cazul persoanelor disponibilizate în urma concedierilor colective, inclusiv prin gestionarea
fondului de garantare a creanţelor salariale.
S-au asigurat resursele materiale şi financiare necesare bunei funcţionări a activităţii la
toate nivelurile organizatorice judeţean şi local, precum şi a centrelui de calificare recalificare
someri profesională a adulţilor (conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat).
Veniturile încasate la bugetul asigurarilor pentru şomaj au fost în sumă totală de 9.225
mii lei, iar cheltuielile efectuate în anul 2016 au fost de 19.955 mii lei din care:
cheltuieli de personal: 2.212 mii lei;
bunuri si servicii: 708 mii lei;
asistenţa socială: 12.756 mii lei, din care plăţile pentru indemnizaţiile de
şomaj: 10.343 mii lei;
transferuri între unităţi ale administraţiei publice: 3.666 mii lei;
proiecte din fonduri externe nerambursabile: 39 mii lei;
cheltuieli de capital: 543 mii lei;
plaţi pentru stimularea creării de locuri de muncă: 31 mii lei.
În anul 2016 s-a inregistrat un deficit în sumă de 10.730 mii lei.
Din prezentarea rezultatelor obţinute prin implementarea Programului de măsuri active
vizând ocuparea şi formarea profesională, putem aprecia faptul ca A.J.O.F.M. Olt şi-a atins
obiectivele propuse, desfăşurând o activitate eficientă, contribuind astfel, în mod favorabil, la
dezvoltarea economico-socială a judeţului.
Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţie Socială Olt, funcţionează în baza O.U.G.
nr. 113/2011 si H.G. nr. 151/2012, ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică,
ordonator tertiar de credite, în subordinea Agentiei Naţionale pentru Plăti si Inspectie Socială
din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice.
Una dintre activităţile pe care le desfăşorăa AJPIS Olt este reprezentată de plata
beneficiilor sociale.
Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a
veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai
minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii
calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres
de lege.
Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială sunt stabilite în
raport cu indicatorul social de referinţă, prin aplicarea unui indice social de inserţie.
Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul
căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât
în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în
vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se
încadra în muncă. În perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2016 indicatorul social de
referinţă a avut valoarea de 500 lei, în conformitate cu Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările ulterioare
În scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale
unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei,
grupurilor ori comunităţilor, în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2016 s-au acordat
atât beneficii universale cât şi adresate în mod specific unor categorii de persoane, sub formă
de alocaţii, indemnizaţii şi ajutoare:
 pentru familiile cu copii:
o alocaţia de stat pentru copii,
o indemnizaţia pentru creşterea copilului,
o stimulentul acordat în cazul în care mama sau tatăl care ar avea dreptul la concediu
de creştere a copilului realizează venituri profesionale,
o alocaţia pentru susţinerea familiei,
o alocaţia lunară de plasament.
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 pentru persoanele şi familiile cu venituri mici:
o ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat
oajutoare de urgenţă,
o ajutoare de încălzire.
Fundamentarea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială s-a facut pe baza
informaţiilor introduse în aplicatia informatică SAFIR, actualizată lunar din punct de vedere
al bazei de date.
Acordarea/neacordarea dreptului la toate beneficiile sociale s-a stabilit prin decizie a
directorului executiv al agentiei, iar plata drepturilor se realizează către beneficiari, în functie
de opţiunea acestora prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card.
Situaţia comparativa a principalelor plaţi efectuate de AJPIS Olt în anul 2015,
respectiv 2016:
Nr. Denumire a beneficiului
2015
2016
crt. social
Nr mediu Sume plătite Nr mediu Sume plătite
benef.
-lei
benef.
-lei
0
1
2
3
4
5
1. Alocatie de stat pentru copii 73.058
68.547.228
71.024
85.034.696
conform Legii nr. 61/1993
2. Alocatie pentru susţinerea
8.463
14.480.217
8.165
13.981.938
familiei conform Legii nr.
277/2010
3. Venitul
minim
garantat
8.186
22.394.704
8.176
25.252.256
conform Legii nr. 416/2001
privind venitul minim
4
Indemnizaţie creştere copil
1.875
17.888.642
1.897
22.727.622
5
Stimulent creştere copil
618
3.850.302
681
4.337.564
6
Alocatia de plasament
814
6.719.665
836
6.883.404
7
Indemnizatie lunara hrana
275
1.299.679
287
1.438.407
(HIV)
8
Ajutoare de urgenta
22
63.400
26
105.000
10 Ajutor incalzire cu gaze
3.873
1.663.344
2.719
1.057.505
11 Ajutor de incalzire cu energie
562
329.268
408
234.965
electrica
Se observă o tendinţă de scădere a numărului de beneficiari la alocaţia de stat pentru
copii, explicată prin scăderea natalităţii, o uşoară scadere şi la alocaţia pentru susţinerea
familiei datorată faptului că acest beneficiu este condiţionat de frecventarea de către copii a
cursurilor şcolare cât şi a numărului de absenţe nemotivate înregistrate.
Cresc sumele plătite la indemnizaţia de creştere a copilului, fapt datorat eliminarii
plafonului minim. Aceasta are în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete
realizate în 12 luni din ultimii doi ani, însă aceasta are doar limită minimă, nu si maximă, ca
în 2015. Noua lege s-a aplicat incepand cu data de 1 iulie 2016.
Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie* 2016 a fost de 67.538 persoane, în
creştere cu 2,6% (1.715 persoane) faţă de sfârşitul anului 2015.
Efectivul salariaţilor, la 31 decembrie
- persoane

Total judeţ
Agricultură,vânatoare şi servicii anexe, Silvicultură
şi Pescuit
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2015

2016

65823

67538

1903

2258

Industrie şi construcţii
Servicii

29380
34540

30201
35079

*) Date operative.
Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională
CAEN Rev.2.

Câştigul salarial mediu nominal brut în decembrie 2016, a fost de 2.739 lei, mai mare
cu 8,0% (202 lei) faţă de luna decembrie 2015 (2.537 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna decembrie 2016, a fost de 1.977 lei, mai mare cu
8,6% (157 lei) faţă de aceeaşi luna a anului precedent (1.820 lei).

2.3. Protecţia mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt îndeplineşte la nivel teritorial atribuţiile şi
răspunderile autorităţii centrale pentru protecţia mediului, potrivit competenţelor stabilite de
acestea, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 86 / 2014 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, Hotărârii Guvernului nr. 1000 / 2012 privind reorganizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 265 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195
/ 2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare.
1.
Evaluare impact şi evaluare adecvată
Analiza documentaţiilor tehnice depuse de agenţii economici în scopul obţinerii
actelor de reglementare (avize, acorduri şi autorizaţii de mediu) s-a realizat conform
procedurii stabilite de Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007, pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, de OUG nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, de H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, de O.M.M.P. nr. 135/2010
pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru
proiecte publice şi private şi de H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
S-au analizat declaraţiile pe propria răspundere pentru stabilirea impactului asupra
mediului şi emiterea autorizaţiilor de mediu, transmise de Biroul Unic înfiinţat în cadrul
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, în conformitate cu prevederile O.
M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
În anul 2016 la sediul APM Olt s-au organizat 35 şedinţe ale Colectivului de Analiză
Tehnică în cadrul cărora au fost analizate 186 documentaţii tehnice depuse de operatorii
economici din judeţul Olt pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al
protecţiei mediului (autorizaţii şi acorduri de mediu) şi au fost analizate 250 documentaţii
tehnice în cadrul Comitetului Intern de Analiză (99 şedinţe).
În anul 2015 la sediul APM Olt s-au organizat 38 şedinţe ale Colectivului de Analiză
Tehnică în cadrul cărora au fost analizate 172 documentaţii tehnice depuse de operatorii
economici din judeţul Olt pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al
protecţiei mediului (autorizaţii şi acorduri de mediu) şi au fost analizate 252 documentaţii
tehnice în cadrul Comitetului Intern de Analiză (99 şedinţe).
Au fost analizate şi soluţionate cererile de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi cererile
de revizuire sau transfer al acestora pentru desfăşurarea activităţilor cu impact semnificativ
asupra mediului şi s-au emis: 2 autorizaţii integrate, 1 autorizaţie integrată de mediu revizuită,
74 autorizaţii de mediu (non - IPPC), 113 autorizaţii revizuite şi 23 decizii de transfer. Au
fost emise 40 autorizaţii non IPPC în şablon SIM şi 35 decizii de încadrare pentru proiecte în
şabloane SIM (Sistem Integrat de Mediu ), iar în anul 2015 au fost analizate şi soluţionate
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cererile de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi cererile de revizuire sau transfer al acestora
pentru desfăşurarea activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului şi s-au emis: 1
autorizaţie integrată de mediu revizuită, 90 autorizaţii de mediu (non - IPPC), 106 autorizaţii
revizuite şi 36 decizii de transfer. Au fost emise 38 autorizaţii non IPPC în şablon SIM şi 10
decizii de încadrare pentru proiecte în şabloane SIM (Sistem Integrat de Mediu ).
În anul 2016 au fost respinse 4 solicitări de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi 15
solicitări pentru acorduri de mediu, deoarece titularii activităţilor nu au respectat termenele
impuse în procedura de emitere a actelor de reglementare sau nu desfăşoară activităţile
declarate, iar în anul 2015 au fost respinse 8 solicitări de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi
26 solicitări pentru acorduri de mediu.
În anul 2016 pe baza solicitărilor pentru obţinerea acordurilor de mediu APM Olt a
emis: 3 acorduri de mediu, 2541 clasări pentru proiecte care nu se supun procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, 180 decizii pentru etapa de încadrare pentru proiecte
care fac obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu, iar în anul 2015 APM Olt a emis:1
acord de mediu revizuit, 2 decizii de transfer etapa de încadrare, 2433 clasări pentru proiecte
care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 111 decizii pentru etapa
de încadrare pentru proiecte care fac obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu.
În anul 2016 au fost organizate şi desfăşurate 16 dezbateri publice pentru obiective cu
impact semnificativ asupra mediului, iar în anul 2015 au fost organizate şi desfăşurate 7
dezbateri publice.
APM Olt a participat, prin reprezentantul legal, la şedinţele Comisiei de Acorduri
Unice de pe lângă Primăria municipiului Slatina.
În anul 2016 au fost emise 7 avize de mediu, 4 clasări SEA şi 17 decizii SEA pentru
planuri/programe, iar în anul 2015 au fost emise 5 avize de mediu, 3 clasări SEA şi 17 decizii
SEA pentru planuri/programe.
De asemenea în anul 2016 au fost analizate şi stabilite obligaţii de mediu pentru 5
solicitări şi au fost analizate şi soluţionate 131 consultaţii tehnice, iar în anul 2015 au fost
analizate şi stabilite obligaţii de mediu pentru 23 solicitări şi au fost analizate şi soluţionate 97
consultaţii tehnice.
S-au actualizat şi transmis la ANPM: raportările lunare şi bilunare prind situaţia
actelor de reglementare emise şi a participărilor în comisiile de analiză, raportările lunare
privind bazele de date EIA şi SEA cât şi raportarea trimestrială privind autorizaţiile de mediu
emise şi revizuite.
Nu s-au înregistrat întârzieri în soluţionarea cererilor pentru obţinerea actelor de
reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului şi s-a respectat zilnic programul de
relaţii cu publicul, s-au efectuat analizele tehnice asupra documentaţiilor transmise odată cu
cererile, s-au efectuat verificările amplasamentelor şi a obiectivelor în cauză şi au fost
elaborate actele de reglementare în conformitate cu prevederile legislative.
În anul 2016 APM Olt a notificat 3 agenţi economici pentru nerespectarea prevederilor
actelor de reglementare emise iar în anul 2015 a notificat 4 agenţi economici.
2. Verificarea proiectelor finantate prin măsurile PNDR 2007-2013.
În anul 2016 s-au efectuat 25 controale comune cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de
Mediu - Comisariatul Judeţean Olt pentru verificarea modului de conformare a activităţii cu
cerinţele legislative privind protecţia mediului la proiectele finanţate cu fonduri PNDR 20072013, la depunerea cererii de finanţare şi la prezentarea ultimei cereri de plată la: operatori
economici autorizaţi, operatori economici aflaţi în procedură de autorizare, iar în anul 2015 sau efectuat 284 de controale.
3. Directiva SEVESO
S-a actualizat şi transmis la ANPM raportarea lunară privind inventarul SEVESO
Împreună cu Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean Olt şi Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă "Matei Basarab" al judeţului Olt, s-a întocmit Planul comun de
inspecţii pentru anul 2016 al obiectivelor şi instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei
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SEVESO II şi au fost efectuate 5 controale în acest domeniu în anul 2016 şi 5 controale în
anul 2015.
4. Schimbări climatice
În anii 2015 şi 2016 au fost colectate datele necesare realizării:
Inventarelor anuale ale instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei COVsolvenţi, măsuri privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili din utilizarea
solvenţilor organici în anumite activităţi/instalaţii
Inventarelei anuale ale instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei COV benzine la nivel local, măsuri privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili din
benzene
inventarelor anuale ale instalaţiilor aflate sub schema de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, instalaţii nou intrate, precum si modificările
apărute la nivelul instalaţiilor EU ETS existente
Inventarului Naţional al Emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES) din
următoarele sectoare: Procese Industriale, Sectorul Deşeuri.
Au fost validate datele introduse de operatorii economici în Sistemul Integrat de
Mediu-Registrul Integrat (Registrul IPPC, Registrul COV şi Registrul EPRTR).
5.Monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului
Controlul calităţii aerului s-a realizat cu ajutorul instalaţiilor de prelevare poluanţi
gazoşi (fixe sau mobile) şi prin intermediul sistemului de prelevare a pulberilor sedimentabile.
Monitorizarea calităţii aerului în municipiul Slatina s-a făcut continuu cu o staţie
automată ce face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA),
staţie automată amplasată pe str. Dealul Grădişte.
Staţia de aer este dotată cu analizoare automate pentru determinarea următorilor
indicatori de calitate: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NOX, NO2), monoxid de
carbon (CO), ozon (O3), pulberi prin metoda nefelometrică (PM10), dar şi cu o staţie meteo.
De pe filtrele de prelevare a pulberilor fracţiunea 10 microni, sunt determinate manual,
după o prelucrare în laborator : pulberi prin metoda gravimetrică precum şi metale (plumb,
cadmiu, nichel) prin spectrofotometrie de absorbţie atomică.
Datele înregistrate continuu de către staţie au fost transmise pe serverul APM Olt dar
şi pe serverul central al ANPM, cât şi pe panoul exterior situat în zona centrală a municipiului
Slatina şi pe un panou situat în incinta APM Olt, în scopul informării publicului asupra
datelor de monitorizare a calităţii aerului în mun. Slatina.
Datele brute au fost zilnic validate, verificându-se continuu buna funcţionare a staţiei,
prin efectuarea intervenţiilor de mentenanţă: schimbare filtre, calibrare manuală, verificare
parametri analizoare.
În anul 2016 staţia a efectuat un număr de 23 583 determinări automate pentru
indicatorii menţionaţi, iar în anul 2015 staţia a efectuat un număr de 31 682 determinări,
valori orare a căror validare a dus la obţinerea unor indicatori de calitate a aerului din
municipiul Slatina.
În anul 2016 au fost înregistrate: 8 depăşiri la particule în suspensie PM 10
gravimetric ( valoarea limită zilnică (50 µg/m3, medie pe 24 ore) faţă de valorile limită
stabilite prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător, dar nu a fost cazul
aplicării planului de acţiune pe termen scurt de către APM Olt întrucât nu a existat riscul de
depăşire a pragurilor de alertă prevăzute de Legea nr 104 / 2011, lit e, anexa 3.
În anul 2015 au fost înregistrate : 4 depăşiri la dioxid de sulf SO2 (valoarea limită
orară 350 microg/m3, medie orară), 47 depăşiri la ozon O3 (valoarea ţintă 120 microg/m3,
maxima zilnică a mediilor pe 8 ore) şi 15 depăşiri la particule în suspensie PM 10 gravimetric
( valoarea limită zilnică (50 microg/m3, medie pe 24 ore faţă de valorile limită stabilite prin
Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător, dar nu a fost cazul aplicării
planului de acţiune pe termen scurt de către APM Olt întrucât nu a existat riscul de depăşire a
pragurilor de alertă prevăzute de Legea nr 104 / 2011, lit E, anexa 3.
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În anul 2016 s-au prelevat şi analizat 594 probe zilnice de aer din municipiul Slatina,
iar în anul 2015 s-au prelevat şi analizat 588 probe zilnice pentru a se determina calitatea
aerului analizând indicatorii: dioxid de azot, amoniac şi fluor într-un un punct fix: APM Olt.
Valorile concentraţiilor la indicatorii analizaţi în aceşti ani, s-au încadrat în limitele
maxime admise prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi
STAS 12574/87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.
În localităţile urbane din judeţul Olt au fost efectuate prelevări momentane de aer
pentru determinarea indicatorilor NO2 şi SO2. Au fost efectuate 15 determinări chimice în
anul 2016 şi 34 determinări chimice în anul 2015, valorile concentraţiilor indicatorilor
analizaţi încadrându-se în limitele maxime admise prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător.
În anul 2016 au fost analizate 25 probe de precipitaţii pentru indicatorii : pH,
conductivitate, amoniac şi aciditate şi au fost prelevate 92 probe de pulberi sedimentabile din
punctele fixe de prelevare din judeţ din oraşele: Slatina, Balş, Caracal, Corabia iar în anul
2015 au fost analizate 23 probe de precipitaţii şi au fost prelevate 87 probe de pulberi
sedimentabile.
În urma determinărilor chimice efectuate în laboratorul de expertizare chimică,
valorile concentraţiilor indicatorilor analizaţi, s-au încadrat în limitele maxime admise
prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574 / 87
privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate, iar din determinările efectuate–
analiza gravimetrică a pulberilor sedimentabile, s-a constatat că în localităţile unde există
puncte de prelevare nu au fost înregistrate depăşiri ale CMA.
În anul 2016 au fost efectuate 45 determinări emisii la coşurile ce deservesc instalaţiile
tehnologice ale operatorilor economici din Slatina şi din alte localităţi ale judeţului, care au
solicitat monitorizare, iar în anul 2015 au fost efectuate 215 determinări. Din determinările
concentraţiilor la poluanţii atmosferici CO2, SO2, CO, NOX , s-au constatat că nu au fost
depăşite limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462 / 93.
În anul 2016 s-au efectuat 246 determinări pentru pulberi totale în coş la agenţi
economici din municipiul Slatina, dar şi din judeţ, iar în anul 2015 au fost efectuate 266 de
astfel de determinări.
Determinările au fost efectuate automat cu aparatura de pe autolaborator. Valorile s-au
situat sub limitele maxime admise conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993.
În anii 2015 şi 2016 au fost realizate inventarele privind emisiile de poluanţi în
atmosferă la nivelul judeţului Olt care au cuprins datele colectate de la operatorii economici şi
primăriile de oraşe şi comune din judeţul Olt, în scopul evaluării calităţii aerului prin
modelarea dispersiei poluanţilor în aer. Aceştia au completat chestionarele referitoare la
emisiile de poluanţi în atmosferă, chestionare ce au fost incluse în sistemul integrat de mediu
(SIM), specifice activităţilor desfăşurate în anul 2014 şi 2015.
Inventarul privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivel naţional, stă la baza
întocmirii rapoartelor către organismele europene şi internaţionale şi stabilirii conformării cu
obligaţiile României privind emisiile de poluanţi în atmosferă.
În vederea evaluării calităţii aerului au fost analizate şi verificate rapoartele de
încercare privind rezultatele analizelor efectuate la poluanţii atmosferici transmise la APM Olt
de către operatorii economici, conform autorizaţiilor de mediu şi s-a participat la stabilirea
condiţiilor din autorizaţiile de mediu în ceea ce priveşte capitolul monitorizarea calităţii
factorilor de mediu. Trimestrial au fost realizate rapoarte privind calitatea aerului pe baza
datelor transmise de operatorii economici.
În anii 2015 şi 2016 s-au întocmit toate rapoartele şi situaţiile solicitate de ANPM,
buletinele zilnice privind calitatea aerului, rapoartele lunare privind calitatea aerului, raportul
preliminar anual privind calitatea aerului, care au fost postate pe site-ul APM Olt.
6.
Radioactivitatea atmosferică

Pagina 44 din 76

Staţia automată de monitorizare a radioactivităţii atmosferice care funcţionează în
incinta APM Olt face parte din sistemul naţional de monitorizare a radioactivităţii
atmosferice.
În anii 2015 şi 2016 staţia a funcţionat în regim automat, datele achiziţionate privind
doza gamma atmosferică, condiţiile meteorologice locale şi parametrii de funcţionare au fost
raportaţi on-line prin satelit şi, ca rezervă, prin conexiune GPRS sau GSM la centrul de
coordonare a reţelei – amplasat la Laboratorul de Radioactivitatea Mediului de la Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului.
În anul 2016 au fost achiziţionate şi validate 14 063 doze gamma iar în anul 2015 au
fost achiziţionate şi validate 16 798 doze gamma. Valorile înregistrate nu au depăşit limitele
de atenţionare şi s-au încadrat in limitele fondului natural conform Ordinului MMP nr. 1978 /
2010 ( limita / h este 0,25 µSv / h ).
7.
Zgomot
În anul 2016 s-au prelevat un număr de 70 probe pentru determinarea: nivelului de
zgomot stradal pe principalele artere de circulaţie din municipiul Slatina, municipiul Caracal,
oraşul Balş, nivelului de zgomot la limita unor zone funcţionale ( şcoli, parcuri, pieţe şi zone
industriale ) şi nivelului de zgomot în zone rezidenţiale, urmărindu-se trei indicatori: LEQ (
nivel echivalent ), LMAX (nivel maxim), LMIN ( nivel minim), iar în anul 2015 s-au prelevat
un număr de 129 probe.
Din măsurătorile efectuate în municipiul Slatina şi oraşul Balş se constată că pe
străzile cu trafic auto intens, nivelul echivalent de zgomot înregistrat depăşeşte valoarea limită
conform STAS 10009/88, pentru străzi de categorie tehnică III (65 dB), respectiv străzi de
categorie tehnică II (70 dB), iar în celelate oraşe valorile obţinute nu au depăşit valoarea
maximă admisă prin STAS 10009/88, pentru străzi de categorie tehnică II (70 dB), respectiv
străzi tehnice de categoria a III – a ( 65dB).
Măsurătorile efectuate la limita zonelor funcţionale cât şi în zone industriale din
oraşele judeţului Olt nu au evidenţiat depăşiri ale valorii maxime de 65 dB(A) conform STAS
10009/88, privind acustica urbană.
8. Gestionarea situaţiilor care pot genera incidente de mediu sau poluări
accidentale
La nivelul APM Olt au fost constituite echipe de intervenţie, care au efectuat
săptămânal prin rotaţie serviciul de intervenţie în caz de poluări accidentale şi care au asigurat
permanenţa zilnică la domiciliu ( luni – joi: după orele 16,30 şi vineri după orele 14,00 şi
sâmbătă – duminică non – stop ) în vederea respectării prevederilor Ordinului MMP nr. 2579 /
2012.
Au fost desemnate persoanele responsabile cu raportarea către MMP şi ANPM a
informaţiilor conform Ordinului MMP nr. 2579 / 2012 cât şi persoanele responsabile cu
verificarea în teren şi prelevarea de probe din factorii de mediu când situaţia o impune.
În anul 2016 au fost înregistrate 3 incidente de mediu la OMV PETROM S.A, Zona de
producţie III MUNTENIA VEST, în cadrul sectorului 07 Ciureşti, zona Ciureşti Nord şi zona
Bacea şi sectorului 10 Poiana Lacului, zona Săpata. Cauzele producerii acestor incidente de
mediu au fost coroziuni la conductele de ţiţei sau apă sărată. Reprezentanţii acestei societăţi
au luat măsuri pentru remedierea defecţiunilor la conducte şi curăţarea suprafeţelor de teren
care au fost afectate. Nu au fost afectate cursuri de apă.
În anul 2015 au fost înregistrate 40 de incidente de mediu, din care:
- 37 incidente de mediu s-au produs la S.C. OMV PETROM S.A. Zona de Producţie
III Muntenia Vest, sectoarele Ciureşti, Oteşti, Poiana Lacului. Cauzele producerii acestor
incidente de mediu au fost coroziuni la conductele de ţiţei sau apă sărată. Reprezentanţii
acestei societăţi au luat măsuri pentru remedierea defecţiunilor la conducte şi curăţarea
suprafeţelor de teren care au fost afectate. Nu au fost afectate cursuri de apă.
- 3 incendii s-au produs la: Depozitul de deşeuri din mun. Caracal; în zona „Balta
Gerai” de pe raza comunei Gîrcov; în oraşul Scorniceşti (pe malul drept al pârâului Plapcea la
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cca 500 m de depozitul de deşeuri menajere al oraşului). ISU Olt a intervenit pentru stingerea
incendiilor.
A fost respectată procedura de funcţionare a fluxului informaţional-decizional de
avertizare la nivelul APM Olt, în cazul producerii unor poluări accidentale asupra factorilor
de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 2579 / 2012 şi au fost transmise
la MMAP şi ANPM situaţiile lunare privind poluările accidentale.
9. Gestiunea deşeurilor şi chimicale
Pe parcursul anilor 2015 şi 2016, în domeniul gestionarii deşeurilor şi substanţelor
chimice periculoase s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- S-au întocmit bazele de date privind gestionarea deşeurilor în judeţul Olt
(baterii şi acumulatori auto uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi electronice,vehicule
scoase din uz, ambalaje si deşeuri de ambalaje etc.).
- S-au analizat în anul 2016, 59 de documentaţii privind emiterea actelor de
reglementare ale agenţilor economici care gestionează deşeuri, iar în anul 2015 s-au analizat
27 documentaţii.
- S-a asigurat consultanţă de specialitate la 224 de agenţi economici care gestionează
deşeuri şi substanţe chimice, în anul 2016 şi la 257 agenţi economici în anul 2015..
- S-au colectat date şi informaţii de la agenţi economici care gestionează uleiuri uzate,
în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară, şi a fost realizată baza de date SIM (Sistem
Integrat de Mediu).
- La sediul APM Olt au fost organizate în anul 2016, 6 şedinţe de lucru cu
reprezentanţii operatorilor economici privind modul de înregistrare electronică în SIM şi
completarea chestionarelor referitoare la ambalaje si statistica deşeurilor, iar în anul 2015 3
şedinţe de lucru.
- S-au desfăşurat activităţi de informare şi îndrumare a potenţialilor aplicanţi în cadrul
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul RABLA).
- In anul 2016 au fost aprobate un număr de 140 transporturi de deşeuri periculoase
in vederea valorificării acestora pe teritoriul judeţului Olt, iar în anul 2015 au fost aprobate un
număr de 144 transporturi
- S-a actualizat situaţia privind agenţii economici autorizaţi în cursul anilor 2015 şi
2016 pentru activitatea de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, a deşeurilor de
echipamente electrice si electronice si a bateriilor si acumulatorilor uzaţi.
- S-a participat în anul 2016 la 3 şedinţe, împreuna cu CJ Olt si CAO in vederea
implementării Strategiei de Management a Nămolurilor de la staţiile de epurare.
- S-a participat la 26 şedinţe, în anul 2016, respectiv 13 şedinţe în anul 2015, ale
Colectivului de Analiză Tehnică din cadrul APM Olt pentru analiza documentaţiilor privind
emiterea autorizaţiilor de mediu. Din Colectivul de Analiză Tehnică au făcut parte
reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Consiliul Judeţean Olt, Garda Naţională de Mediu –
Comisariatul Judeţean Olt, Autoritatea de Sănătate Publică Olt, Sistemul de Gospodărire a
Apelor Olt, Sistemul Hidrotehnic Jitaru, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, Inspecţia în Construcţii Olt, Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Olt şi Primăriilor oraşelor şi comunelor pe raza cărora se desfăşoară anumite activităţi
cu impact semnificativ asupra mediului.
- S-a participat la şedinţe ale C.S.C.şi ale Grupului de Lucru din cadrul procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
- Reprezentanţi ai APM Olt şi ai Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de
Mediu, au continuat şi în anul 2016 acţiunile de control
- S-au efectuat controale împreună cu GNM-CJ Olt la:
- depozitele neconforme de deşeuri municipale Slatina, Balş, Caracal, Scornicesti,
Corabia, Drăgăneşti Olt, privind lucrările de închidere .
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- S.C. Vespa Investments & Consulting S.R.L. Arges, punct de lucru Birza –Braneţ,
Jud .Olt, s-a verificat stadiul lucrărilor de închidere la halda de zgură Braneţ, reglementată
prin acordul de mediu nr.1/14.08.2007 pentru închidere şi urmărirea postînchidere, şi s-a
constatat că lucrările de închidere a depozitului au fost realizate în procent de circa 80%.
- SC Ekomin Slatina s-a verificat stadiul lucrărilor de închidere a depozitului
neconform pentru deşeuri industriale conform avizului de mediu. În urma controlului s-a
constatat că lucrările de închidere a depozitului au fost realizate în procent de circa 70%.
- Toate componentele SIMD în judeţul Olt au fost realizate integral; au fost
întocmite procesele verbale de recepţie a lucrărilor .
- In domeniul chimicalelor au fost realizate: inventarul operatorilor economici si a
cantităţilor gestionate de substanţe chimice care intră sub incidenţa Regulamentul CLP;
inventarul privind substanţele care depreciază stratul de ozon şi agenţiilor economici care
desfăşoară activităţi cu aceste substanţe; inventarul privind gazele fluorurate cu efect de seră
şi agenţii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe; inventarul echipamentelor
care conţin compuşi desemnaţi - PCB.
- APM Olt a conlucrat permanent cu responsabilii de protecţia mediului din cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru o bună implementare şi monitorizare a
legislaţiei din domeniul gestionării deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase.
În acest sens s-a urmărit creşterea gradului de implicare al autorităţilor, operatorilor
economici şi publicului pentru a participa în mod activ la atingerea obiectivelor şi ţintelor
naţionale rezultate din aplicarea legislaţiei privind colectarea selectivă.
10. Arii protejate
Pe parcursul anului 2016 în domeniul ariilor protejate şi protecţia naturii s-au
desfăşurat următoarele activităţi:

s-au efectuat 4 controale în anul 2016, respectiv 9 controale în anul 2015,
împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu-comisariatul Judeţean Olt la custozii
Ariilor Naturale Protejate de pe raza jud. Olt, cu scopul de a monitoriza modul de îndeplinire
a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractele de administrare/convenţiile de custodie şi
a actelor adiţionale;

s-au verificat 55 de amplasamente/activităţi, în anul 2016, respectiv 38 de
amplasamente/activităţi în anul 2015, situate în interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate,
împreună cu serviciul ACC;

s-au întocmit 40 liste de control pentru etapa de încadrare în procedura de
evaluare adecvată a proiectelor si programelor din punct de vedere a protecţiei mediului

S-a participat la 26 şedinţe, în anul 2016, respectiv 13 şedinţe în anul 2015, ale
Colectivului de Analiză Tehnică din cadrul APM Olt pentru analiza studiilor de Evaluare
Adecvată. Din Colectivul de Analiză Tehnică au făcut parte reprezentanţi ai următoarelor
instituţii: Consiliul Judeţean Olt, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt,
Autoritatea de Sănătate Publică Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemul
Hidrotehnic Jitaru, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Olt, Inspecţia în Construcţii Olt, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Olt, Custozi, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Olt şi
Primăriilor oraşelor şi comunelor pe raza cărora se desfăşoară anumite activităţi cu impact
semnificativ asupra mediului.

S-a participat la 20 şedinţe C.S.C. şi ale Grupului de Lucru din cadrul
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

APM OLT a depus la ANPM documentaţia pentru preluarea in custodie a 7 arii
naturale protejate; Au fost încheiate 7 protocoale de colaborare cu Asociaţia pentru o
Românie Deschisa;

Au fost aprobate prin ordin de ministru 15 Planuri de management ale
următoarelor situri Natura 2000: Nisipurile de la Dăbuleni; Pădurea Studiniţa; Pădurea
Sarului; Padurea Calugărească; Pădurea Seaca-Optăşani; Padurea Topana; Pădurea Vlădila;
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Pădurea Brăniştea Catârilor, Râul Olt între Mărunţei şi Tr. Măgurele, Raul Vedea, Valea
Olteţului, Pădurea Radomir, Platforma Cotmeana; Valea Oltului Inferior, Pădurea Reşca
Hotărani;

au fost introduse în aplicaţia IBIS a ANPM informaţii despre ariile naturale
protejate, siturile Natura 2000 si autorizaţiile de recoltare capturare specii de floră si faună
sălbatice, eliberate de APM Olt în anul 2016

au fost eliberate 23 autorizaţii de mediu, în anul 2016, respectiv 15 autorizaţii
de mediu, în anul 2015, pentru activitatea de recoltare, achiziţionare şi comercializare, în stare
vie, proaspătă sau semiprelucrată de plante/animale din flora/fauna sălbatică şi a fost emisă
pentru operatori economici o declaraţie a autorităţii responsabile pentru monitorizarea ariilor
naturale protejate;
APM Olt a încheiat parteneriate cu: Asociaţia pentru o Românie Deschisă şi
Grupul pentru Promovarea Tineretului Oltenia în vederea implementării proiectelor:
1.“Asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor în contextul dezvoltării
durabile a comunităţilor locale, prin implementarea Planului de management al Sitului Natura
2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni”, cu un buget de: 5.225.647,21 lei (5.280,00
contribuţia APM Olt )
2. „Menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor pentru care a fost declarat
Situl Natura 2000 ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele, în contextul
dezvoltării durabile a comunităţilor locale ce se găsesc pe teritoriul sitului” cu un buget de:
7.025.798,4 lei (220.800,00 contribuţia APM Olt )
3.„Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin implementarea
Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior”, cu un
buget de: 5.552.412,00 lei (4.560,00 contribuţia APM Olt )
4. Planificarea si implementarea unui management pro activ prin realizarea planului de
management al ariei naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu cu un buget de:
2.732.286,00 lei (0,00 contribuţia APM Olt )
Pentru aceste proiecte s-a depus cererea de finanţare în cadrul Programului
Operaţional Infrastructură Mare prin Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de
conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate
istoric, Obiectiv specific 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi
refacerea ecosistemelor degradate”.
Arii protejate de interes local declarate in baza Deciziei nr. 5/1995 a Consiliului
Judeţean Olt
Nr.
DENUMIRE
SUPRAFAŢĂ
crt.
1. Seaca - Optăşani
136,8 ha
2. Rezervaţia de arborete Poboru
100,4 ha
3. Rezervaţia de bujori a Academiei
54 ha
4. Braniştea Catârilor
301 ha
5. Casa Pădurii din Pădurea Potelu
1,5 ha
6. Pădurea Topana
121 ha
Ariile naturale protejate de interes naţional, declarate pentru protecţia elementelor de
floră, fauna şi habitate sunt din categoria III „monumente ale naturii”, IV „rezervaţii naturale”
şi ariile de protecţie specială avifaunistică IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea
Naturii) şi au fost declarate prin Lege 5/2000 şi HG 2151/2004, în această categorie intrând:
Nr.
crt.
1.
2.

DENUMIRE

SUPRAFATA

Seaca - Optăşani
Rezervaţia de arborete Poboru

136,8 ha
100,4 ha
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rezervaţia de bujori a Academiei
Braniştea Catârilor
Casa Pădurii din Pădurea Potelu
Pădurea Topana
Valea Olteţului
Rezervaţia naturală Reşca
Lacul Strejeşti
Lacul Slatina
Lacul Izbiceni
Iris – Malu Rosu

54 ha
301 ha
1,5 ha
121 ha
900 ha
50 ha
2378 ha
645 ha
1095 ha
1379 ha

In judeţul Olt au fost desemnate următoarele arii naturale protejate de interes
comunitar Situri Natura 2000:
Nr. crt. DENUMIRE
SUPRAFATA
1.
Seaca - Optăşani
2145,8 ha
2.
Râul Olt intre Măruntei si Turnu Măgurele 6924,12 ha
3.
Pădurea Călugăreasca
705,2 ha
4.
Braniştea Catârilor
295,7 ha
5.
Nisipurile de la Dabuleni
7992,29 ha
6.
Pădurea Topana
878,6 ha
7.
Valea Olteţului
1588,9
8.
Pădurea Reşca – Hotărani
1651,8 ha
9.
Pădurea Saru
7006,1ha
10.
Corabia – Turnu Măgurele
2259 ha
11.
Pădurea Studiniţa
66,7 ha
12.
Pădurea Vlădila
414,0 ha
13.
Râul Vedea
1899,12ha
14.
Pădurea si lacul Stolnici
43 ha
15.
Platforma Cotmeana
80,1 ha
16.
Coridorul Jiului
553,6 ha
17.
Dealurile Dragasanului
822,24 ha
18.
Valea Oltului Inferior
34 088,08 ha
19.
Confluenta Olt Dunare
6237,6 ha
20.
Pădurea Radomir
424,06 ha
21.
Dăbuleni - Potelu

Total judeţ - ha
551748
Procent

ANP
ha

SCI
ha

SPA
ha

TOTAL

6902,9 27538,79 48744,13 76282,92
1,36 % 4,99 % 8,84 % 13,83 %

11. Dezvoltare durabilă
În prezent Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Olt este revizuit 2016.

În semestrul I 2016 a avut loc la sediul APM Olt dezbaterea publică şi
semnarea variantei finale de către Comitetul de coordonare a PLAM

S-a transmis spre avizare Planul Local de Acţiune pentru Mediu la nivelul
judeţului Olt şi s-a obţinut avizarea din partea ANPM.

În luna iunie 2016 prin adresa nr. 6210/22.06.2016 a fost transmisă
Consiliului Judeţean Olt Nota de fundamentare pentru aprobarea PLAM, în vederea emiterii
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Hotărârii Consiliului Judeţean care să permită aprobarea Planului Local de Acţiune pentru
Mediu, conform Ghidului practic al planificării de mediu.

Consiliul Judeţean Olt a emis Hotărârea nr.171/ 29.09.2016 cu privire la
aprobarea Planului de Acţiune pentru Mediu revizuit 2016 al judeţului Olt.

Categoriile de problemele de mediu semnalate la nivelul judeţului Olt au fost
grupate astfel:
Cod
Categorie problemă de mediu
problemă
PM-10
Mediul natural şi antropic
PM-09
Urbanizarea mediului
PM-02
Poluarea apelor de suprafaţă
PM-04
Ameninţări date de accidente majore, fenomene naturale şi antropice
PM-01
Managementul deşeurilor
PM-03
Calitatea şi cantitatea apei potabile
PM-08
Poluarea solului
PM-06
Poluarea apelor subterane
PM-11
Dezvoltare durabilă
PM-05
Poluarea atmosferei
PM-07
Sănătatea populaţiei

În PLAM revizuit 2016 este prezentat modelul de matrice ce poate fi utilizat
pentru monitorizarea implementării acţiunilor şi pentru evaluarea semestrială/anuala sintetica
a rezultatelor

Prin Echipa de Monitorizare şi Evaluare, Comitetul de Coordonare şi celelalte
structuri organizatorice PLAM, vor fi implicate în monitorizarea procesului de implementare,
de evaluare a rezultatelor şi de actualizare a planului de acţiune.

Echipa de Monitorizare şi Evaluare centralizează datele de la instituţiile
responsabile cu implementarea, iar aceste informaţii vor fi folosite ca bază a evaluării
eficienţei eforturilor de implementare.
12. Sol, Subsol
Au fost verificate un număr de 52 de sonde din cadrul OMV PETROM SA, în anul
2016, respectiv 40 de sonde în anul 2015, la care s-au executat lucrări de refacere a terenului
şi redarea în circuitul agricol.
13. Relaţii Publice
Informaţiile de mediu şi de interes public au fost prezentate în mass–media locală şi
regională, prin: comunicate de presă, articole si buletine informative, interviuri cu jurnalişti şi
s-au desfăşurat activităţi de informare publică directă, în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la
informaţia privind mediul.
În anul 2016, numărul articolelor apărute în mass media scrisă locală şi regională
urmare a difuzării informaţiilor de mediu a fost de 120, numărul comunicatelor de presă
difuzate de PM Olt a fost de 8 şi s-au acordat 19 interviuri posturilor locale de radio şi
televiziune, iar în anul 2015 numărul articolelor apărute în mass media scrisă locală şi
regională urmare a difuzării informaţiilor de mediu a fost de 120 şi s-au acordat 12 interviuri
posturilor locale de radio şi televiziune.
În anul 2016, s-au primit şi înregistrat un număr de 43 sesizări din partea cetăţenilor,
din care 36 au fost redirecţionate la alte instituţii, 6 au fost soluţionate şi 1 clasată, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27 / 2002, privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
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În anul 2015 s-au primit şi înregistrat 54 sesizări din partea cetăţenilor, din care 43 au
fost redirecţionate la alte instituţii, 7 au fost rezolvate şi 4 au fost clasate.
În anul 2016 s-au primit şi înregistrat 31 cereri de informaţii privind mediul, iar în
anul 2015 s-au primit şi înregistrat 30 cereri de informaţii privind mediul şi care au fost
soluţionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei de
la Aarhus, privind accesul publicului la informaţiile de mediu şi Ordinului 1182/2002 privind
Metodologia de gestionare şi furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de autorităţile
publice pentru protecţia mediului.
Au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ din judeţul Olt,
în scopul desfăşurării de acţiuni de educaţie ecologică a elevilor. S-au desfăşurat acţiuni
educative cu ocazia zilelor aniversare de mediu şi anume: 2 februarie - Ziua Zonelor Umede,
15 martie - 15 aprilie – Luna Pădurii, 22 martie–Ziua Mondială a Apei, 22 aprilie – Ziua
Pământului, 10 mai - Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare, 5 iunie – Ziua Mondială a
Mediului, 29 iunie – Ziua Dunării, 16 septembrie – Ziua Internaţională pentru protecţia
Stratului de Ozon, 22 septembrie - Ziua Europeană fără Maşini, 23 septembrie – Ziua
Mondială a Curăţeniei, 23 septembrie - campania „Let's Do It, România!”.
14. Colaborarea cu celelalte servicii publice deconcentrate şi autorităţi locale din
judeţul Olt

În anul 2016 APM Olt a organizat 35 şedinţe ale Colectivului de Analiză
Tehnică, iar în anul 2015 a organizat 38 şedinţe, unde au fost analizate documentaţiile tehnice
depuse la APM Olt, de către operatori economici sau instituţii, pentru obţinerea actelor de
reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului.
Din Colectivul de Analiză Tehnică au făcut parte reprezentanţi de la următoarele
instituţii:
Consiliul Judeţean Olt, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt,
Direcţia de Sănătate Publică Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemul Hidrotehnic
Jitaru, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Olt, Inspecţia în Construcţii Olt, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Olt, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Olt SC CEZ Distribuţie SA, Distrigaz
Sud, SC Romtelecom, Drumuri Judeţene şi Primăriilor oraşelor şi comunelor pe raza cărora se
desfăşoară anumite activităţi cu impact semnificativ asupra mediului.

APM Olt a efectuat controale împreună cu reprezentanţi ai GNM–CJ Olt la
operatorii economici din judeţul Olt pentru verificarea:
- stadiului de realizare a măsurilor din programele de conformare ( anexa 6 la
autorizaţiile de mediu )
- modului de realizare a măsurilor din planul de acţiune din autorizaţiile integrată de
mediu la agenţii economici a căror activitate intră sub incidenţa Directivei IPPC ( Prevenirea
şi Controlul Integrat al Poluării )
- modului de respectare a condiţiilor de gestionare a deşeurilor menajere şi industriale
- modului de gestionare a stocurilor de deşeuri şi substanţe chimice periculoase
- documentaţiilor tehnice necesare obţinerii autorizaţiilor de mediu

APM Olt a colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, pentru
efectuarea de controale comune la obiectivele care prezintă pericole de producere a
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

APM Olt a organizat şi desfăşurat împreună cu instituţii de învăţământ şi
organizaţii nonguvernamentale din judeţul Olt activităţi de educaţie ecologică a elevilor şi
preşcolarilor.
Aceste activităţi s-au desfăşurat pe baza protocoalelor încheiate, cu ocazia diferitelor
zile aniversare de mediu cuprinse în calendarul evenimentelor de mediu.
15. Alte activităţi:
Programul CASA VERDE – beneficiari persoane fizice:
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În sesiunea de finanţare 1 iunie 2011 în cadrul Programului CASA VERDE
(beneficiari persoane fizice) la nivelul judeţului Olt au fost depuse în total 677 de dosare de
finanţare.
În anul 2011 au fost verificate de Administraţia Fondului pentru Mediu dosarele cu
numerele de înregistrare între 1 – 353, iar în anul 2015 au fost verificate dosarele de finanţare
cu numerele de înregistrare între 354 – 677.
Din totalul de 677 dosare de finanţare 649 de dosare au fost aprobate şi 28 respinse.
În anul 2015 persoanele responsabile cu Programul Casa Verde (sesiunea de finanţare
1 iunie 2011) au procedat la verificarea documentelor prezentate de solicitanţii ale căror
dosare de finanţare au fost aprobate în vederea semnării contractelor de finanţare
nerambursabilă cât şi la verificarea dosarelor de decontare pentru instalarea de sisteme de
încălzire care utilizează energie regenerabilă.
Suma totală alocată judeţului Olt pentru Programul Casa Verde 2011 a fost de
4 098 000 lei.

În anul 2016 APM Olt a desfăşurat activităţi de verificare şi înregistrare a
dosarelor de finanţare în cadrul Programului CASA VERDE (beneficiari persoane fizice)
conform Ordinului MMAP nr. 1817 / 2016.
Suma totală alocată judeţului Olt pentru Programul Casa Verde 2016 a fost de
1.735.047 lei din care 1.301.286 lei suma alocată iniţial şi 434.761 lei suma alocată
suplimentar.
În perioada 10-12 octombrie 2016 au fost depuse 288 dosare de finanţare din care: 286
dosare de finanţare pentru instalare panouri solare şi două dosare de finanţare pentru instalare
pompe de căldură.
În cadrul activităţii de inspecţie şi control desfăşurate de Comisariatul Judeţean Olt al
Gărzii Naţionale de Mediu pe parcursul anului 2016 au fost realizate un numar de 869
inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, din care 339 inspecţii de mediu
planificate şi 530 controale de mediu neplanificate.
Neconformităţile constatate prin aceste inspecţii şi controale au fost sancţionate prin:
- 8 avertismente contravenţionale,
- 31 amenzi contravenţionale, în valoare de 529,00 mii lei şi trei sancţiuni aplicate în
control comun cu comisari din Comisariatul General în valoare de 200 mii lei. (total 729,00
mii lei),
- o suspendare de activitate (SC Agrovil SRL) pentru că a desfaşurat activităţi cu
nerespectarea art.14, alin.2 din OUG 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
(funcţionare fără a deţine autorizaţie de mediu).
- o propunere de suspendare a Autorizaţiei Integrate de Mediu trasmisă APM Olt. (SC
Premium Porc SA Negreni).
Valoarea medie a unei sanctiuni aplicate a fost de 22000 lei.
Din cele 34 de amenzi contravenţionale aplicate au fost contestate un numar de 8
sancţiuni (aproximativ 25%). Din cele 8 amenzi contestate, 5 sunt câştigate la fond de către
GNM-CJ Olt, 1 contravenţie a fost trasformată de instanţă în avertisment (GNM-CJ Olt a
făcut recurs) şi 2 încă sunt în stadiu de judecată la fond.
1. Realizarea inspecţiilor tematice stabilite de Comisariatul General.
Comisariatul Judeţean Olt a efectuat inspecţiile tematice solicitate prin circularele
transmise de Comisariatul General.
În anul 2016, în baza circularelor emise de Comisariatul General, Comisariatul
Judeţean Olt a efectuat:
- 178 inspecţii tematice neplanificate, din care: 164 inspecţii tematice în domeniul
controlului poluării industriale şi respectării regimului substanţelor chimice periculoase şi 14
inspecţii în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate
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- 79 inspectii planificate tematice, din care: 9 inspecţii tematice în domeniul
controlului poluării industriale şi respectării regimului substanţelor chimice periculoase şi 70
inspecţii în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate
2. Implementarea prevederilor legale referitoare la valorile limită pentru
dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberi în suspensie şi plumb din aerul
înconjurător (Directiva 1999/30/CE, cu modificările şi completările ulterioare).
Pe raza teritorial-administrativă a judeţului Olt, funcţionează operatori economici din a
căror activitate se generează emisii atmosferice. Inventarul acestor operatori economici
cuprinde:
>
activităţi de topire-turnare metalele neferoase uşoare: SC ZIAL SRL, SC
PRODNEF COM SRL, SC TURN COM SERV SRL, SC TURNEF SRL, SC ROY ALLOY
PRODUCT SRL, SC BIACOM NEF TIM SRL, SC SORMAR SRL, SC DELTA
ALUMINIU SRL, SC AGROVIL SRL, SC TUNC AL 2003 SRL, SC TURFONT SRL, SC
PRODUCT NEFER SRL Scorniceşti, SC AKTEN METAL SRL Scorniceşti, SC
EUCASTING RO SRL Scorniceşti, SC RAW MATERIALS COM SRL Valea Mare, SC
SUPER YILDIZ SRL Priseaca, SC LORIMAR PREST SRL Brebeni,SC ROMMAR
PRODIMPEX SRL Brebeni, SC VIVAL NEF SRL Brebeni, SC ALBARKMET NEF SRL
Brebeni, SC ANDU SRL Slătioara, SC FULTRANS ADRIAN SRL.
Majoritatea acestor activităţi se desfăşoară în zona industrială a municipiului Slatina.
Activitatea de topire-turnare metale neferoase uşoare este generatoare de emisii
atmosferice, indicatorii pentru care se realizează monitorizarea, conform autorizaţiilor de
mediu, fiind: pulberi, CO2, SO2, NOx.
>
activităţi metalurgice: SC ALRO SA, SC ALTUR SA, SC TMK ARTROM
SA, SC VIMETCO EXTRUSION SRL, SC SMR SA Balş, SC TERMEX SA Balş
>
activităţi de obţinere a asfaltului: SC Bebe Trans SRL, SC Panadria SRL, SC
General Trust AG SRL, SC Olt Drum SA, SC Padrino SRL, SC Tdancor Romconstruct SRL.
>
alte activităţi generatoare de emisii atmosferice: SC ELECTROCARBON SA
(fabricarea electrozilor siderurgici), SC PIRELLI TYRES ROMÂNIA SA (fabricarea
anvelopelor),
În anul 2016, la aceşti operatori economici au fost realizare atât inspecţii planificate,
conform planului de inspecţie aprobat, cât şi inspecţii neplanificate (inopinate), care au fost
efectuate inclusiv în afara programului de lucru (seara şi la sfârşit de săptămână).
In urma celor 46 de controalelor efectuate în 2016 la operatorii menţionaţi anterior s-a
constatat încălcarea dispoziţiilor legale, în special a celor referitoare la nerespectarea
obligaţiei de utilizare a echipamentelor de reţinere a poluanţilor la sursă, fiind sancţionate
contravenţional următorii operatori economici: SC Turfont Design SRL SC Fultrans Adrian
SRL, SC Agrovil SRL, SC Super Yldiz SRL, SC Eucarsting SRL, SC Andu SRL, SC Roy
Alloy Product SRL, SC Panadria SRL. Pentru aceste neconformitat au fost impuse masuri
pentru remedierea deficientelor constatate.
Pentru nerespectarea obligaţiei de transformare a surselor difuze în surse de emisii
dirijate, stabilită la art. 59, alin. (1) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător, au fost aplicate 5 amenzi contravenţionale în valoare totală de 75 mii lei, în
concordanţă cu art. 79, alin. (2), lit. b) şi c) din acelaşi act normativ.
3. Verificarea respectării legislaţiei privind depozitarea deşeurilor, inclusiv cele
industriale şi din industria minieră.
In vederea realizării acestui obiectiv, in anul 2016, Comisariatul Judeţean Olt a
efectuat 22 inspecţii şi controale la depozitele de deşeuri care funcţionează pe raza judeţul Olt,
respectiv:
au fost realizate inspecţii la:
Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Slatina (3 inspecţii)
Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Balş (3 inspecţii)
Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Caracal (3 inspecţii)
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Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Corabia (3 inspecţii)
Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Drăgăneşti Olt (3 inspecţii)
Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Scornicesti Olt (3 inspecţii)
Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase neconform S.C. SMR S.A. Balş
(SC Vespa Investment & Consulting SRL (2 inspecţii).
Depozitul de deseuri industriale nepericuloase neconform SC Electrocarbon
SA (SC Ekomin SRL) – 2 inspectii
Din inspecţiile realizate s-a constatat că în anul 2016 au fost în exploatare doar
următoarele depozite de deşeuri:
Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Balş
Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Corabia
Stadiul reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului a depozitelor de
deşeuri din judeţul Olt este:
2 depozite de deşeuri pentru care s-a emis autorizaţie integrată de mediu:
o
Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase conform S.C. ALRO S.A. –
Divizia Aluminiu Primar
o
Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase conform S.C. ALRO S.A. –
Divizia Aluminiu Secundar
Astfel, 2 depozite de deşeuri din cele 4 depozite de deşeuri în exploatare în 2016
funcţionează în baza autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu eliberate de autorităţile
competente pentru protecţia mediului.
Referitor la respectarea legislaţiei privind depozitarea deşeurilor s-a constatat:
în cazul depozitelor conforme de deşeuri industriale a fost constituit Fondul
pentru închiderea şi urmărirea post-închidere, conform art. 12 din HG nr. 349/2005
pentru depozitele de deşeuri neconforme clasa „b” a fost întocmit şi
reglementat din punct de vedere al protecţiei mediului proiectul de închidere, ca parte
integrantă a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” (proiect
finanţat prin POS Mediu)
cu excepţia Depozitului de deşeuri neconform clasa „b” Slatina, celorlalte
depozite de deşeuri neconforme clasa „b” şi depozite de deşeuri industriale neconforme au
respectat termenele de sistare a activităţii de depozitare conform calendarului din Anexa 5 la
HG nr. 349/2005
la Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase neconform SC SMR SA Balş
se realizează lucrările de închidere a depozitului, conform proiectului de închidere
reglementat prin Acordul de mediu nr. 1/14.08.2007
în data de 16.05.2012, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.
56/16.05.2012, Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Slatina a sistat activitatea.
Controalele inopinate efectuate de comisariat ulterior acestei date au confirmat această stare
de fapt. Între Primăria Municipiului Slatina şi Primăria Oraşului Balş a fost încheiat
Protocolul nr. 108595/10.11.2014 valabil 2 ani, privind depozitarea în Depozitul neconform
clasa „b” Balş a deşeurilor municipale şi asimilabile colectate din municipiul Slatina
în depozitele în operare a fost permisă depozitarea doar a categoriilor de
deşeuri stabilite prin actele de reglementare (AM sau AIM), cu respectarea procedurilor de
acceptare a deşeurilor la depozitare (art. 15 şi 16 din HG nr. 349/2005 şi Ordinul 95/2005)
monitorizarea tehnologică şi de mediu a depozitelor de deşeuri conforme s-a
realizat cu respectarea prevederilor actelor de reglementare
în vederea reducerii cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, operatorii
depozitelor de deşeuri neconforme clasa „b” – respectiv S.C. SALUBRIS S.A. Slatina, S.C.
IGO S.A. Caracal şi S.C. UTILITĂŢI PUBLICE CORABIA S.R.L. Corabia – utilizează
sisteme de colectare selectivă a deşeurilor; deşeurile reciclabile colectate selectiv sunt sortate
şi balotate în hale echipate cu prese de balotat; deşeurile balotate (PET, plastic,hârtie şi
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carton) sunt comercializate către operatori economici autorizaţi pentru operaţiuni de
valorificare a deşeurilor reciclabile.
În anul 2016, în cazul celor 6 depozite de deşeuri neconform clasa „b” din judeţul Olt
(Slatina, Caracal, Balş, Corabia, Drăgăneşti-Olt şi Scorniceşti) s-a finalizat procedura de
închidere. Lucrările de închidere a depozitelor au facut obiectul proiectului „Sistem integrat
de management al deşeurilor în judeţul Olt”, proiect de reglementat din punct de vedere al
protecţiei mediului prin Acordul de mediu nr. 1/ 08.03.2010 revizuit în data de 25.01.2011.
Conform proiectului tehnic, închiderea depozitelor se va realiza in doua etape:
Etapa 1: acoperirea temporara a depozitului de deşeuri, mutarea deşeurilor
inclusiv redepozitarea pe acelaşi amplasament şi realizarea unei acoperiri temporare inclusiv
montarea componentelor pentru extracţia gazului de depozit, sistemele de colectare si
evacuare a apei de suprafaţa şi de colectare a levigatului.
Etapa 2 : închiderea finală cu un sistem de etanşare a suprafeţei şi instalarea
sistemului final de extracţie a gazului de depozit si a celui de colectare a apei de suprafaţă.
La 31.12.2016, comisarii GNM-CJ Olt au intocmit inspectiile finale privind
inchiderea definitiva a depozitelor de deseuri municipale clasa „b” (Draganesti Olt,
Scornicesti, Slatina, Caracal, Bals, Corabia si Slatina).
4. Conformarea cu prevederilor legale privind transportul deşeurilor peste
frontiere (inspecţii la companii aflate în baza de date a ANPM şi la graniţă)
Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat activităţi de
inspecţie şi control la operatorii economici din judeţ care desfăşoară activităţi de colectare,
transport, valorificare şi eliminare cu titlu profesional.
Dintre operatorii economici inspectati doar SC Alro SA a desfasurat transport de
deseuri transforntalier. In urma controlului s-a constatat ca s-au respectat prevederile
Regulamentului 1013/2006.
De precizat ca incepand cu 1 ianuarie 2016, toate transferurile catre Romania de
deseuri destinate recuperarii, enumerate in Anexa III, IIIA si IIIB (Lista verde) la Reg.CE
1013/2006 privind trasferurile de deseuri, nu mai este necesara procedura notificarii
prealabile si de acord preliminar scris ci doar vor fi insotite de formularul de trasport prevazut
de anexa VII din Regulament. Procedura de notificare prealabila si acord preliminar scris, in
conformitate cu Titlul II din Regulament ramâne in vigoare pentru trasferurile catre Romania
de deseuri destinate recuperarii care nu sunt incluse in Anexa III, IIIA si IIIB (Lista verde) la
Reg.CE 1013/2006 privind trasferurile de deseuri.
5. Realizarea măsurilor din planurile de acţiune, implementarea BAT şi
conformarea cu autorizaţia integrată la instalaţiile IPPC
Au fost efectuate 20 inspecţii planificate si neplanificate la cei 10 operatori economici
din judeţ care desfăşoară activităţi/exploatează instalaţii ce intră sub incidenţa Legii nr.
278/2013 privind emisiile industriale, respectiv: SC SMR SA Balş (activitatea 2.2), SC
ALRO SA – Sediu Principal Slatina (activitatea 2.5.a), SC BIOMOTOR PROD SRL
Deveselu (activitatea 4.1.2), SC ASSANI IMP-EXP SRL Stiocăneşti (activitatea 6.6.a), SC
EUROSPATIAL SRL Tufeni (activitatea 6.6.b), SC TMK ARTOM SA (activitatea 2.3.a şi
2.6), SC ALTUR SA Slatina (activitatea 2.5.b), SC AT GRUP PRODIMPEX SRL Scorniceşti
(activitatea 6.6.a), SC ELECTROCARBON SA Slatina (activităţile 4.2.e şi 6.8 – 2 instalaţii
distincte), SC PREMIUM PORC NEGRENI SRL (activitatea de crestere porcine)
În anul 2010, activitatea SC ZAHĂR CORABIA SA Corabia a fost scoasă de sub
incidenţa Directivei IPPC.
În anul 2013, doar SC TMK ARTOM SA Slatina a mai beneficiat de perioadă de
tranziţie, iar măsurile cuprinse în planul de acţiuni al Autorizaţiei integrate de mediu nr.
26/10.11.2006 fiind realizate integral. In anul 2016 societatea a solicitat si obtinut AIM nr.
1/25.04.2014, valabila pana la 24.04.2024, acesta autorizatie fiind emisa fara program de
conformare.
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De asemenea, s-a constatat că cei 10 operatori IPPC verificaţi au respectat în general
condiţiile din AIM şi că au implementat BAT în activităţile desfăşurate cu o singura exceptie
si anume SC Premium Porc Negreni. Acesta societate a fost sanctionata in mai multe randuri
in anul 2016 in urma controalelor planificate si neplanificate, atat de catre comisari din cadrul
GNM-CJ Olt cat si in urma controlelor comune realizate impreuna cu comisari din cadrul
Comisariatului General. In urma acestor controale au fost aplicate un numar de 4 amenzi
contraventionale in valoare de 275000 lei si a fost trasmisa catre APM Olt propunerea de
suspendare a autorizatiei integrate de mediu.
6. Conformarea cu legislaţia referitoare la managementul riscului la instalaţiile
SEVESO.
Conform programului aprobat de comun acord de cele 3 autorităţi implicate în
aplicarea prevederilor legii 59/2016, au fost efectuate inspecţii planificate la cele 5
amplasamente din judeţ care intră sub incidenţa Directivei Seveso II, respectiv:
3 amplasamente risc major: SC ADE GAS OIL COMPANY SRL - Punct de
lucru Caracal, Str. 1 Decembrie 1918, SC ADE GAS OIL COMPANY SRL - Punct de lucru
Caracal, Str. Vornicu Ureche şi SC ALRO SA – Sediu Principal
2 amplasamente risc minor: SC BULROM GAS SRL Balş şi SC PIRELLI
ROMÂNIA SRL.
Inspecţii efectuate au avut ca obiect verificarea adoptării de către titularii acestor
amplasamente a tuturor masurilor necesare pentru a preveni accidentele majore, limitării
consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, a întocmirii şi actualizării
documentelor prevăzute de legea 59/2016, identificarea modificărilor instalaţiilor, unităţilor
de stocare sau a proceselor ori modificări ale naturii sau cantităţii de substanţe periculoase
utilizate, care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major
şi dacă s-a informat corespunzător personalul propriu şi publicul asupra măsurilor de protecţie
şi intervenţie în caz de accident.
In timpul acestor controlale au fost gasite neconformitati la SC BULROM GAS SRL
Balş si a fost aplicata o sanctiune in valoare de 30000 lei conform prevederilor art. 24, alin.1,
lit.c) din Legea 59/2016.
7. Verificarea instalaţiilor ce reprezintă surse staţionare de emisii (inclusiv din
instalaţii de incinerare a deşeurilor)
Au fost realizate 47 inspecţii planificate şi neplanificate, cu privire la respectarea
obligaţiilor prevăzute de lege de către titularii activităţilor care constituie surse fixe
importante de emisii de poluanţi atmosferici, respectiv în cazul în cazul constatării faptelor ce
conduc la degradarea factorului de mediu aer.
Pentru nerespectarea obligaţiei de transformare a surselor difuze în surse de emisii
dirijate, stabilită la art. 59, alin. (1) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător, au fost aplicate 5 amenzi contravenţionale în valoare totală de 75 mii lei, în
concordanţă cu art. 79, alin. (2), lit. b) şi c) din acelaşi act normativ.
Pe parcursul anului 2016 SC Xtreem Eco Energy SRL a fost realizat un incinerator cu
o capacitate de pana la 8 to/zi in baza acordului de mediu nr.1/19.08.2016 emis de APM Olt.
La finalizarea acestuia societatea a solicitat si obtinut de la APM Olt autorizatia de mediu nr.
nr.46/22.07.2015 revizuita la data de 19.12.2016.
8. Verificarea instalaţiilor de tratare a apelor uzate menajere existente şi a celor
noi, puse în funcţiune sau în curs de punere în funcţiune (în baza unor proiecte din fonduri
europene sau alte fonduri) şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la
managementul nămolurilor provenite din staţiile de epurare a apelor menajere
La nivelul judeţului Olt exista 8 instalaţii de tratare ape uzate menajere.
Staţiile de epurare: Slatina, Scorniceşti, Potcoava, Piatra Olt, Drăgăneşti Olt sunt
administrate de SC COMPANIA DE APĂ SA şi în conformitate cu măsurile stabilite prin
programele de conformare ale autorizaţiilor de mediu emise pentru fiecare din aceste
obiective au fost supuse reabilitării in baza unor proiecte finanţate din fonduri europene.
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Lucrările la staţiile de epurare: Slatina, Scorniceşti, Potcoava, Piatra Olt si Draganesti
Olt au fost finalizate.
Staţiile de epurare Corabia si Caracal au fost preluate de la SC Compania de Apa Olt
care urmează sa efectueze lucrări de investiţii privind construirea unei staţii de epurare
conforme.
Statia de epurare Bals nu au intrat in Compania de Apa Olt. Statia de epurare din Bals
nu este modernizata si nu exista un plan de modernizare, societatea care a adminitrat-o, SC
Aquatrans SRL, a intrat in faliment in anul 2015 acum opereaza pe acest amplasament SC
Compania de Apa Oltetul SRL,
Prin cele 10 controale efectuate s-a verificat respectarea prevederilor proiectelor de
realizare, constatându-se că se respectă condiţiile impuse prin actele de reglementare cu o
exceptia si anume SC Compania de Apa Oltetul care a fost sanctionata de catre comisarii
GNM-CJ Olt cu amenda contravebtionala de 30000 lei conform prevederilor art.96, alin.2,
pct.33 din OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
Referitor la gestionarea nămolurilor de epurare s-a constatat ca 2 din instalaţiile de
epurare (Piatra Olt şi Drăgăneşti Olt) nu au fost puse în funcţiune, iar la cele puse în funcţiune
după modernizare gestionarea nămolurilor se face corespunzător.
9. Identificarea instalaţiilor potenţial poluatoare a apelor subterane (depozite de
deşeuri periculoase, industriale, descărcări de ape menajere etc.)
In anul 2016 au fost efectuate inspecţii la obiectivele S.C. TMK ARTROM S.A
Slatina, S.C ALRO S.A – Sediul Social Slatina, S.C ALRO S.A – Sediul Secundar Slatina,
S.C EKOMIN S.R.L Slatina, S.C EUROSPATIAL S.R.L Tufeni şi S.C SMR S.A Balş şi
staţiile de epurare orăşeneşti privind rezultatele monitorizării apelor subterane prin foraje de
observaţie. Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limita admise pentru indicatorii analizaţi.
10. Identificarea şi delimitarea siturilor contaminate şi/sau orfane
Siturile contaminate au fost inventariate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în
colaborare cu Comisariatul Judeţean Olt şi titularii de activitate.
Menţionăm că declararea acestor situri ca fiind contaminate s-a realizat în anul 2009
de către titularii de activitate în baza evaluărilor impactului asupra mediului a activităţilor
desfăşurate realizată în procedura de emitere a autorizaţiilor de mediu.
Au fost realizate inspecţii la obiectivele planificate (32 puncte de lucru aparţinând
OMV PETROM SA – G.Z. Mamu-Oteşti şi G.Z. Vâlcele-Slătioarele) cu situri contaminate
identificate şi in cazurile de Anexa P.
Programele de conformare din autorizaţiile de mediu emise pentru funcţionarea
obiectivelor OMV PETROM SA aflate pe teritoriul judeţului Olt, sunt structurate pe 2
capitole şi au în vedere remedierea efectelor activităţilor anterioare asupra mediului,
cuprinzând măsuri cu termene de realizare in perioada 2011- 2019. Masurile fac referire la
efectele anterioare asupra solului pe traseul conductelor vechi de pompare ţiţei şi se referă
la refacerea solului afectat de poluare cu ţiţei şi apă de zăcământ pe diferite suprafeţe,
măsurile cuprind de asemenea investigaţii şi evaluarea poluării solului in conformitate cu HG
1408/2007. In urma controlelor efectuate de reprezentantii GNM-CJ Olt s-a constatat ca SC
OMV Petrom SA Mamu-Oteşti şi G.Z. Vâlcele-Slătioarele a realizat la termen masurile
impuse prin progrmele de conformare.
11. Respectarea prevederilor legale referitoare la zgomot şi vibraţii, verificarea
măsurilor din planurile de acţiune locale
Au fost realizate 5 controale neplanificate pentru verificarea sesizărilor înregistrate la
Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, privind disconfortul creat prin
zgomotul şi vibraţiile generate în urma desfăşurării activităţilor de restaurant, tâmplărie,
morărit, extracţie agregate minerale si circulaţia rutieră. În cadrul petiţiilor înregistrate au fost
vizate 4 persoane juridice.
Cu ocazia verificărilor au fost dispuse măsuri de respectare a prevederilor OUG nr.
195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art.96, alin. 2,
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pct. 14, respectiv „obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asigura măsuri şi dotări
speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, de a
verifica eficienţa acestora şi de a pune în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul
fonic admis” precum şi transmiterea rezultatelor măsurătorilor nivelului de zgomot produs.
Toţi operatorii economici au respectat dispoziţiile HG nr. 321/2005, privind evaluarea
şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la grădini zoologice
In anul 2016 nu s-a mai efectuat control la Gradina zoologica a municipiului Slatina.
Gradina zoologica s-a închis deoarece nu corespundea normelor europene.
Între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Unitatea administrativ - teritorială municipiul
Slatina a fost încheiată convenţia nr. 2183/28.04.2011 privind finanţarea şi implementarea
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărirea apelor. Obiectivul convenţiei îl
reprezintă ,,Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii
standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, respectiv subprogramul Reabilitare şi
modernizarea grădinii zoologice Slatina”.
Până la sfârşitul anului 2016, lucrările de reabilitare şi modernizare nu au fost
demarate.
13. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la CITES
(comercializare, creştere, deţinere, etichetarea).
In cursul anului 2016 nu au fost efectuate controale comune la solicitarea Biroului
Vamal Olt in vederea combaterii activităţilor de trafic ilegal al păsărilor protejate de lege.
14. Verificarea respectării prevederilor legale în siturile Natura 2000 şi ariile
naturale protejate, inclusiv parcurile naţionale şi naturale.
Au fost realizate 13 inspecţii planificate in ariile protejate şi siturile Natura 2000 de
raza judeţului Olt. Un număr de 7 arii naturale protejate, atribuite in custodia Direcţiei Silvice
Olt, deţin Planuri de management si a fost aprobat prin ordin de ministru. Aceste planuri de
management au fost realizate in cadrul proiectului „Implementarea sistemelor Adecvate de
Management pentru Protectia Naturii” prin programul POS Mediu.
Consiliul Judeţean Olt a solicitat MMP - OI POS Mediu aprobarea proiectului
"Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt" şi elaborarea Planului de management. Proiectul a
fost reaprobat (după modificare conform cerinţelor OI) în Reuniunea Comitetului de Selecţie
a Proiectelor din 15.02.2012. In vederea începerii implementării proiectului a fost semnat
Contract de finanţare nr. 129489/8.06.2012 intre Direcţia Generala AM POS Mediu, in
calitate de Autoritate de Management, şi Consiliul Judeţean Olt.
Consiliul Judeţean Olt a atribuit prin licitatie serviciile de inventariere, cartografiere,
creare baza de date şi elaborarea masurilor de management pentru speciile de fauna şi
flora/habitate prioritare vizate de proiect. In cursul anului 2015 au fost elaborate Planurile de
Management prin proiectul „Conservarea biodiversitatii in judetul Olt”, au fost avizate de
APM Olt si in anul 2016 au fost aprobate de Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.
Pentru Aria de Protecţie Speciala Avifaunistică ROSPA 0024 "Confluenţa Olt Dunăre" a fost întocmit Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Planul de management
al ANP care au fost depuse spre aprobare la MMP, însă nu s-a primit avizarea de la această
autoritate.
Pentru Aria de Protecţie Speciala Avifaunistică ROSPA 0106 „Valea Oltului Inferior”
elaborarea Planului de management face obiectul proiectului "Sincron - Sistem Integrat de
Management şi conştientizare in România a reţelei NATURA 2000" având ca beneficiar
ANPM în parteneriat cu MMP, proiect finanţat prin POS Mediu - Axa 4, FEDR şi derulat de
Consorţiul format din TEAMNET şi BLOM ROMANIA.
Aria naturala protejata „Valea Oltetului ” ROSCI0266 este atribuită în custodia
Asociatia Profesionala Sociologia Militans începând cu data de 08.07.2014, pe o perioada de
10 ani, conform Convenţiei de custodie nr. 350/08.07.2014.
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Asociatia Profesionala Sociologia Militans a elaborat in curs anului 2015 Planul de
Management al ariei naturale protejate, a fost avizat de APM Olt si a fost aprobat de catre
MMAP. Acest plan a fost elaborat in cadrul proiectulu “Elaborarea planului de management
pentru aria naturala protejata Valea Oltetului” realizat prin intermediul Programului
Operational Sectorial Mediu, Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare
Regionala. Partener in acest proiect este Asociatia oameni pentru natura, natura pentru
oameni.
15. Verificarea respectării legislaţiei referitoare la exploatarea resurselor
minerale şi naturale (minerale, gaze, combustibili fosili, petrol, exploatări forestiere, ape
naturale, fructe de pădure, ciuperci etc.)
În cursul anului 2016 au fost efectuate 35 de controale la cele 32 instalaţii care
exploatează ţiţei pe raza judeţului Olt. S-a constatat ca toate instalaţiile inspectate au solicitat
şi obţinut autorizaţie de mediu emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
De asemenea, au fost efectuate 30 de controale la agenţii economici care exploatează
resurse minerale (nisip şi pietriş) pe raza judeţului Olt.
În aceeaşi perioadă, au fost efectuate 21 controale la agenţii economici care
exploatează masă lemnoasă şi 16 controale la operatorii economici care desfăşoară activităţi
de tăiere şi rindeluire a lemnului.
16. Verificarea respectării prevederilor legale de către asociaţii/societăţi de
vânătoare, recoltare floră/faună.
Au fost efectuate 11 inspecţii la asociaţii/societăţi de vânătoare, recoltare floră/faună
din judeţul Olt şi a Grupelor de Vânătoare aferente fiecărui fond de vânătoare, cu privire la
achitarea obligaţiilor de plată către Administraţia Fondului de Mediu.
Nu au fost constatate neconformităţi cu privire la încadrarea în cotele de recolta
stabilite de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice ori privind achitarea obligaţiilor de
plată faţă de Fondul pentru mediu.
17. Verificarea conformării cu legislaţia referitoare la introducerea deliberată în
mediu de OMG, inclusiv în condiţii de izolare
In anul 2016 au fost efectuate 2 controle pentru verificarea respectării de către
potenţialii utilizatori de organisme şi microorganisme modificate genetic a prevederilor OUG
nr. 44/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi s-a constatat că în cursul anului 2016
la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal nu s-au experimentat culturi de porumb
modificat genetic.
18. Obiective prioritare realizate la nivelul Comisariatului Judeţean Olt pentru
anul 2016.
Au fost realizate inspectii inopinate la instalaţiile/activităţile din municipiul Slatina
generatoare de emisii atmosferice, inclusiv pe timpul nopţii şi cu prelevare de probe prin
utilizarea dispozitivelor de măsură din dotarea comisariatului (aparat prelevare pulberi in
suspensie si aparat FT-IR –acestea fiind achizitionate prin programul RO-BG si aflate in
dotarea Comisariatului Judeten Olt).
În cursul anului 2016 au fost efectuate inspecţii la localitatile din judetul Olt in baza
Ordinului Prefectului nr.43 /01.03.2016 si a Circularei GNM nr.1763/GM/02.03.2016 pentru
verificarea modului de indeplinire a obligatiilor si responsabilitatilor ce revin autoritatilor
administratiei publice locale in domeniul protectiei mediului, prevenirii si gestionariii
situatiilor de urgenta impreuna cu SGA Olt si ISU Olt.
Tematica acestor inspecţii a vizat verificarea următoarelor aspecte:
asigurarea unei stări corespunzătoare de salubritate
măsurile întreprinse pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi a altor fenomene
hidrometeorologice periculoase
realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale
evitarea producerii de poluări accidentale a mediului sau a cursurilor de apă
prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către cetăţeni şi agenţii economici
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asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor
În vederea gestionării corespunzătoare a deşeurilor generate de populaţie, la nivelul
Judeţului Olt este în curs de implementare proiectul „ Sistem integrat de management al
deşeurilor în judeţul Olt”.Potrivit acestui proiect, la nivelul fiecărei unităţi teritorialadministrative din judeţ se vor amenaja şi dota corespunzător spaţii pentru colectarea selectivă
a deşeurilor municipale.
Au fost realizate inspectii pe râul Olt şi fluviul Dunărea pentru prevenirea şi
combaterea braconajului piscicol, acestea fiind realizate în cooperare cu Filiala Oltenia a
ANPA şi Postul de Poliţie Transporturi Navale Corabia din cadrul IPJ Olt.
Au fost relizate activitati de informare si educatie de mediu cu ocazia evenimentelor
cu semnificatie internationala atat in presa locala dar si in unitatile scolare. In anul 2016, la
dispozitia Comisariatului General, a fost demarata o campanie de informare si educatie de
mediu in scolile din judetul Olt (cel putin o lectie/luna).
Situaţia comparativa a activităţii Comisariatului Judeţean Olt desfăşurată în anul 2016
faţă de anul 2015, se prezintă astfel;.
2016
2015
Nr. total inspecţii
869
1034
Nr. inspecţii planificate
339
387
Nr. inspecţii neplanificate
530
647
Nr. avertismente
8
5
Numar sanctiuni contravenţionale
34
39
Valoare sanctiuni contraventionale 729.000
483.600
Numar propuneri de suspendare activitate 1
5
Nr. petiţii
207
195
Nr. insprcţii tematice
257
165
Numar controale instalaţii IPPC
20
19
În concluzie, numărul total de inspectii în anul 2016 a scăzut comparativ cu anul 2015,
unul dintre motive fiind diminuarea numarului personalului de execuţie cu 1 comisar.
Numărul sancţiunilor contraventionale s-a diminuat însă valoarea totala a acestora a
crescut, astfel încât valoarea medie a unei sanctiuni contraventionale în anul 2016 a fost de
21.441,2 lei fata de 12.400 lei înregistrată în anul 2015.
Lucrările de îngrijire în areboretele tinere, precum şi cele de regenerare în pădurile
proprietate publică a statului administrate de către Direcţia Silvică Olt, s-au realizat după cum
urmează:
Nr.
Denumire indicator
UM
Anul 2015
Anul 2016
crt
Program Realizări Program Realizări
1 Lucrări de îngrijire, din care:
ha
1101
1087
1317
1361
degajări
ha
23
23
39
39
curăţiri
ha
224
226
323
329
rărituri
ha
824
806
925
946
relagaj artificial
ha
30
32
30
47
2 Regenerări total, din care:
ha
229
238
286
336
regenerări naturale
ha
104
125
împăduriri integrale
ha
125
113
96
106
completări,refaceri
ha
190
230
Pentru menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor, s-au realizat o
serie de lucrări cu caracter atât de prevenire cât şi de combatere, după cum urmează:
Nr.
crt
1

Denumire lucrare
Combaterea insectelor în pepiniere
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UM

Anul 2015

Anul 2016

ha

16,4

11,1

2
3
4
5

Combaterea paraziţilor vegetali în pepiniere
Combaterea insectelor în arborete
Combaterea paraziţilor vegetali în arborete
Minim sanitar-linii izolatoare

ha
ha
ha
ha

20
242,5
26
12

13,8
2439
11,7
2,6

2.4. Siguranţa cetăţeanului şi nivelul de infracţionalitate la nivelul
judeţului
În anul 2016, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au acţionat pentru
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, urmărind, în permanenţă, realizarea cerinţelor
fundamentale ale unui serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, respectiv garantarea şi
apărarea drepturilor, libertăţilor şi siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private,
prevenirea şi combaterea, cu mai multă fermitate, a criminalităţii economico-financiare, a
criminalităţii organizate şi corupţiei, precum şi asigurarea climatului necesar funcţionării
instituţiilor statului, pe raza de competenţă.
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost prezenţi, în
permanenţă, în mijlocul cetăţenilor, pentru a contribui la creşterea siguranţei şi încrederii
acestora faţă de instituţia poliţiei, având drept scop şi obţinerea sprijinului necesar din partea
societăţii civile pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului infracţional.
În anul 2016, au fost organizate 24.706 (7.895 în anul 2015) intervenţii rapide la
evenimente, 635 acţiuni cu forţe sporite (1.054 în anul 2015) şi 3.739 controale directe (4.016
în anul 2015), ocazie cu care au fost constatate 1.281 infracţiuni (1.339 în anul 2015), din care
1.199 în flagrant (1.283 în anul 2015). Au fost ridicate, în vederea confiscării, 201 arme de
foc (107 în anul 2015) şi 659 buc. muniţie (777 în anul 2015). De asemenea, au fost
identificaţi 201 minori lipsiţi de supraveghere (198 în anul 2015), faţă de care s-au luat
măsurile prevăzute de lege (fie au fost predaţi familiilor, fie încredinţaţi centrelor de ocrotire).
În perioada de referinţă, poliţiştii au acordat o atenţie deosebită aspectelor sesizate de
cetăţeni, fiind verificate şi rezolvate 6.403 petiţii, scrisori şi reclamaţii (5.912 în anul 2015).
În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 4.342 stări conflictuale (5.575
în anul 2015), dintre care 2.013 intrafamiliale (2.605 în anul 2015) şi au efectuat 3.169
controale şi verificări la sistemele de pază şi numeroase controale la locurile de cazare în
comun (2.932 în anul 2015).
În perioada analizată, au fost sesizate 11.341 infracţiuni (12.785 în anul 2015), din
care:
• 1.305 infracţiuni de natură economico-financiară (1497 în anul 2015);
• 7.090 infracţiuni de natură judiciară (8103 în anul 2015);
• 2.946 infracţiuni de altă natură (3185 în anul 2015).
În această perioadă, poliţiştii au cercetat 2.681 persoane (3.511 în 2015), din care:
• 276 pentru infracţiuni economico-financiare (286 în anul 2015);
• 1.368 pentru infracţiuni judiciare (2.297 în anul 2015);
• 1.037 pentru infracţiuni de altă natură (928 în anul 2015).
Pe linie de circulaţie rutieră, s-a acţionat pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei în
trafic şi prevenirea evenimentelor rutiere, poliţiştii cu atribuţiuni în domeniu organizând 1.987
acţiuni (2.066 în anul 2015), la care au participat, pe lângă efectivele proprii, poliţişti de la
alte formaţiuni şi reprezentanţi ai societăţii civile. Ca urmare a acestor activităţi:
• au fost descoperite (sesizate) 982 infracţiuni (faţă de 1002 în anul 2015), din
care 429 la regimul circulaţiei şi 551 de altă natură;
• au fost aplicate în total 55240 sancţiuni contravenţionale prevăzute de O.U.G.
nr. 195/2002, actualizată şi H.G. nr. 85/2003 ( - 13425, faţă de 68665 în anul 2015), din care
49472 de către poliţia rutieră (- 13020, faţă de 62492 în anul 2015). Acestea au vizat, în
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special, nerespectarea regimului de viteză, nefolosirea centurii de siguranţă, nerespectarea
regulilor de prioritate, conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, etc.
• au fost reţinute 1969 permise de conducere (- 958, faţă de 2927 în anul 2015)
şi 848 certificate de înmatriculare (- 99, faţă de 947 în anul 2015). Din cele 1969 permise
reţinute, 337 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 288 pentru depăşirea vitezei
cu mai mult de 50 km/h, 514 au fost reţinute pentru depăşire neregulamentară, 241 pentru
neacordarea priorităţii de trecere pietonilor, diferenţa de 589 fiind reţinute pentru alte încălcări
ale legislaţiei.
Pe drumurile din judeţ, s-au comis 182 accidente grave (158 în 2015), soldate cu 37
morţi (44 în anul 2015) şi 190 răniţi grav (154 în anul 2015) şi 395 accidente uşoare (365 în
anul 2015), soldate cu 506 răniţi (444 în anul 2015), restul fiind avarii uşoare.
Printre cauzele generatoare de accidente, cele mai frecvente sunt:
• nerespectarea regimului legal de viteză;
• conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice;
• nefolosirea centurii de siguranţă.
Totodată, cadrele poliţiei rutiere au acţionat permanent, pe întreg teritoriul judeţului,
pentru a nu se crea blocaje ca urmare a producerii unor evenimente rutiere, asigurându-se
fluidizarea traficului rutier.
Activitatea poliţiştilor din cadrul I.P.J. Olt, în anul 2016, s-a concentrat pe stabilirea
priorităţilor locale în domeniul prevenirii criminalităţii, pe întocmirea programelor de
prevenire pentru priorităţile naţionale şi a fost urmărită derularea de noi activităţi, în funcţie
de situaţia operativă şi rezultatele obţinute în anul precedent.
În acest sens, pentru anul 2016, la nivelul Inspectoratului, au fost întocmite programe
pentru cele două priorităţi naţionale - Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului,
Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi Programul pentru prioritatea
locală - Prevenirea infracţiunilor săvârşite cu violenţă, programe care au fost diseminate la
nivelul tuturor poliţiilor municipale şi orăşeneşti, secţiilor şi posturilor de poliţie rurală
arondate.
Totodată, Grupul de Lucru constituit la nivelul I.P.J. Olt a întocmit Planul de acţiune
pentru prevenirea corupţiei în rândul personalului, pentru anul 2016.
Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire, s-a pus accent pe identificarea unor
parteneri viabili, pentru realizarea unor parteneriate active şi eficiente, încheindu-se sau
reactualizându-se cu aceştia 60 protocoale de colaborare (40 în anul 2015), prin care au fost
stabilite scopurile, obiectivele şi activităţile care urmează a fi desfăşurate în acest sens.
De asemenea, s-a continuat desfăşurarea activităţilor preventive cu unităţile de
învăţământ din judeţ, în baza protocoalelor de colaborare, aflate în derulare.
Cu ocazia Zilei Poliţiei Române, s-au desfăşurat o serie de activităţi preventive,
cetăţenilor fiindu-le distribuite materiale cu caracter informativ, pe linia prevenirii
delincvenţei juvenile (4.080 pliante în 2016/5.200 în 2015; 180 afişe în 2016/170 în 2015),
traficului de persoane, violenţei domestice, furturilor de şi din auto, furturilor din buzunare şi
locuinţe (10660 pliante în 2016/8800 pliante în 2015), 1370 afişe în 2016/ 1020 afişe în
2015), consumului de alcool şi droguri. Beneficiari ai acestor activităţi au fost aproximativ
7886 elevi, părinţi, profesori şi persoane vârstnice (7200 beneficiari în 2015). A fost
organizată Ziua Porţilor Deschise - cu ocazia Zilei Poliţiei Române, la care au participat 150
de elevi şi profesorii acestora (100 în anul 2015).
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, au fost publicate în mass-media articole cu
caracter informativ – preventiv şi au fost difuzate spot-uri audio-video, la radio şi la posturile
de televiziune locale.
În anul 2016, au fost derulate următoarele campanii de prevenire: „Şcoala siguranţei
Tedy”, „Neglijenţa – Invitaţie deschisă la furt!”, „Şi tu poţi deveni poliţist!”, „Slatina- oraş
fără vicii”!, „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, „Dependenţi de sănătate!”, „Mesajul meu
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antidrog!”, „V.I.P. – vigilent, informat, puternic !”, ”Cunoaşte şi protejează patrimoniul
cultural naţional ! ”, „ Protejează-ţi locuinţa şi afacerea ! Trăieşte în siguranţă !” .
În perioada 26.09.2016-30.09.2016, au fost desfăşurate activităţi informativ –
preventive în cadrul evenimentului naţional „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii!”.
Astfel, la „Centrul Cultural Eugen Ionescu Slatina” a fost organizat un spectacol
„Spune NU traficului de persoane- Prevenirea Traficului de Persoane în Imagini” cu sprijinul
„Palatului Copiilor Adrian Baran”, în vederea promovării unor alternative de petrecere a
timpului liber la comportamentele victimale şi infracţionale în rândul tinerilor.
Beneficiarii acestei activităţi au fost aproximativ 200 (320 în 2015) de elevi şi
profesorii acestora, din unităţile de învăţământ liceal din municipiul Slatina.
Tot în perioada 26.09.2016 - 30.09.2016, lucrătorii CAPC împreună cu copiii înscrişi
la cercurile Palatului Copiilor au organizat un concurs de desene pe tema „Stop Traficului de
Persoane”, cu acordarea de diplome şi premii. Lucrările au fost expuse în foaierul Centrului
Cultural „Eugen Ionescu”
Pe perioada vacanţei de vară, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii, în colaborare cu reprezentanţi ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Olt, au desfăşurat sesiunea de instruire a 14 (18 în 2015) voluntari C.P.E.C.A. Olt,
cu vârste între 15-18 ani, din două licee din municipiul Slatina, în cadrul Şcolii de Vară,
activitate cuprinsă în proiectul „Slatina- oraş făra vicii”, realizat în parteneriat cu Primăria
Municipiului Slatina, I.S.J. Olt, I.J.J. Olt, D.J.S.T. Olt.
În atenţia poliţiştilor, s-au aflat şi următoarele domenii:
• prevenirea violenţei din mediul şcolar şi a cunoaşterii şi promovării drepturilor
copilului - au fost realizate 259 întâlniri cu elevii, părinţii şi profesorii acestora (204 în 2015),
beneficiari fiind peste 9102 (8285 în 2015) de persoane;
• creşterea colaborării cu comunităţile etnice – au fost stabilite activităţile
desfăşurate de I.P.J. Olt, în anul 2016, în cadrul „Planul de acţiune pe anul 2016 pentru
punerea în aplicare a Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţilor romilor” şi au fost întreprinse acţiuni în concordanţă cu măsurile
prevăzute în Planul judeţean de acţiune;
• reducerea riscului traficului de fiinţe umane – în perioada 17 -30. 09.2016, s-au
desfăşurat activităţi de prevenire în cadrul Săptămâna prevenirii Traficului de Persoane
împreună cu ANIPT Dolj , poliţiştii C.A.P.C. au participat la aproximativ 45(40 în 2015)
întâlniri cu elevii din ciclul gimnazial, liceal şi de la şcolile de arte şi meserii din judeţ;
• reducerea riscului consumului de droguri - poliţiştii au desfăşurat, în
colaborare cu cadrele C.E.P.C.A. Olt şi din cadrul SCCO Olt, 60 de activităţi de prevenire şi
informare a elevilor din unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Olt (75 în 2015);
• reducerea riscului violenţei intrafamiliale - au fost desfăşurate 24 (33 în 2015)
activităţi cu caracter preventiv în căsuţele de tip familial din municipiile Slatina şi Caracal, 75
(74 în 2015) de întâlniri la societăţile comerciale unde preponderent numărul femeilor este
mare, 175 (102 în 2015) de întâlniri cu elevii şi părinţii acestora, beneficiarii activităţii fiind
un număr de aproximativ 3810 (4013 în 2015) persoane.
• reducerea riscului furturilor din locuinţe şi societăţi comerciale – au fost
organizate 16 (24 în 2015) activităţi, în colaborare cu poliţiştii de proximitate, la Complexul
Servicii Persoane Vârstnice, 72 (48 în 2015) activităţi la asociaţiile de proprietari şi 25 (33 în
2015) activităţi la supermarket-uri din judeţul Olt, beneficiari fiind aproximativ 5875 (5248 în
2015) persoane.
A existat o foarte bună colaborare cu reprezentanţii I.J.J. Olt, Asociaţia Internaţională
Antidrog şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, fapt ce a contribuit la
creşterea eficienţei activităţilor de prevenire desfăşurate în unităţile de învăţământ din mediul
rural şi urban.
Misiunile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au fost organizate, planificate şi
executate, conform competenţelor, în baza prevederilor legislative în vigoare, regulamentelor
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militare, ordinelor şi dispoziţiilor Ministrului Afacerilor Interne şi ale Inspectorului General al
Jandarmeriei Române, vizând ca ansamblul activităţilor cotidiene să se desfăşoare în deplină
siguranţă, în cadrul unui climat de ordine şi securitate socială deplină.
Misiuni de asigurare a ordinii publice:
Acţiunea efectivelor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, cu ocazia
asigurării ordinii şi liniştii publice, a avut ca fundament respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale privind garantarea libertăţii de exprimare, de întrunire şi asociere, în
concordanţă cu prevederile constituţionale referitoare la caracterul liber, paşnic şi civilizat al
adunărilor publice, fiind organizate şi executate misiuni după cum urmează:

la manifestări de protest (marşuri, mitinguri) – 5 misiuni, cu un efectiv de 58
jandarmi, comparativ cu anul 2015 când au fost executate 18 misiuni, cu un efectiv de 147
jandarmi;
Putem aminti mitingul de protest al pescarilor sportivi care s-a desfăşurat în luna
martie 2016.

la manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale, comemorative – 177
misiuni, cu un efectiv de 1211 jandarmi, comparativ cu anul 2015 când au fost executate 192
misiuni, cu un efectiv de 1354 jandarmi;
Putem aminti Ziua Naţională a României, Ziua Unirii Principatelor Române din data
de 24.01.2016, manifestările religioase cu ocazia Botezului Domnului, Paştelui şi Izvorului
Tămăduirii, bâlciurilor şi zilele localităţilor cu ocazia Sf. Constantin şi Elena, Sf. Petru şi
Pavel, Rusaliilor, Adormirii şi Naşterii Maicii Domnului, Sf. Dumitru, Concursul Naţional al
Copiilor „Căluşul Românesc”, Festivalul Naţional de muzică populară şi uşoară „Corabia de
Aur”, „Sărbătoarea Pâinii”, Festivalul „Toamna Romanaţilor”, precum şi Festivalul Concurs
de Umor „Oltenii &…restu` lumii”;

la manifestări sportive – 3 misiuni, cu un efectiv de 34 jandarmi, comparativ cu
anul 2015 când au fost executate 24 misiuni, cu un efectiv de 266 jandarmi;
Putem aminti meciul de fotbal din barajul pentru promovarea în Liga a II-a dintre
echipele de fotbal Recolta Stoicăneşti şi F.C. Argeş Piteşti, desfăşurat pe stadionul din
comuna Stoicăneşti, cu o galerie de peste 300 suporteri.

pe timpul vizitelor oficiale – 5 misiuni, cu un efectiv de 85 jandarmi,
comparativ cu anul 2015 când nu au fost executate acest gen de misiuni.
Putem aminti vizita Primului-Ministru al României din luna septembrie şi cele ale
Preşedintelui Senatului României din lunile martie şi noiembrie 2016.
Având în vedere prevederile legale de referinţă, I.J.J. Olt, alături de celelalte structuri
ale Ministerului Afacerilor Interne, a asigurat ordinea şi liniştea publică la nivel judeţean, pe
întreaga perioadă a campaniilor electorale, pe timpul votării, protecţiei B.E.C.J. Olt, secţiilor
de votare precum şi securitatea pe timpul transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a
celorlalte materiale necesare votării.
Efectivele de jandarmi angrenate în executarea misiunilor au executat:
- 95 misiuni pentru asigurarea protecţiei buletinelor de vot pe timpul transportului,
folosindu-se 456 efective;
- 23 misiuni pentru asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul campaniei
electorale, folosindu-se 88 efective;
- 60 misiuni pentru asigurarea protecţiei secţiilor de votare premergător şi pe timpul
desfăşurării alegerilor, folosindu-se 538 efective;
- 30 misiuni pentru asigurarea protecţiei locului de păstrare a buletinelor de vot (Sala
de sport Colegiul Ion Mincu) premergător desfăşurării alegerilor, folosindu-se 60 efective;
- 163 misiuni de asigurarea protecţiei BEC, BEJ, folosindu-se 182 efective;
Pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în judeţul Olt pe timpul
desfăşurării campaniei electorale, la nivelul inspectoratului au fost constituite zilnic, în urma
analizei desfăşurate cu I.P.J. Olt, capacităţi de intervenţie, care au asigurat desfăşurarea în
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condiţii de siguranţă a activităţilor electorale ale diferitelor formaţiuni politice în judeţul Olt,
executându-se 40 misiuni, folosindu-se 280 efective.
Acţiuni de intervenţie
Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, forţă
principală de ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care exercită, în
condiţiile legii, atribuţiile ce-i revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private,
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la
protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combatere actelor de terorism.
În contextul situaţiei operative existente la nivelul judeţului Olt, în perioada analizată,
efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, au executat, în condiţiile legii, misiuni
specifice de intervenţie, după cum urmează:

aplanarea unor conflicte – au fost executate 10 misiuni, cu un efectiv de 33
jandarmi, comparativ cu anul 2015 când au fost executate 15 misiuni, cu un efectiv de 64
jandarmi;

intervenţie la salvare evacuare (la solicitarea I.S.U. privind blocarea unor copii
în casă, dispariţii de persoane) – 2 cu un efectiv de 9 jandarmi, comparativ cu anul 2015 când
au fost executate 7 misiuni, cu un efectiv de 32 jandarmi;

intervenţie la alte solicitări (în sprijinul poliţiei, la solicitarea cetăţenilor când
se tulbură ordinea şi liniştea publică) – 81 misiuni, cu un efectiv de 359 jandarmi, comparativ
cu anul 2015 când au fost executate 702 misiuni, cu un efectiv de 1396 jandarmi.
În anul 2016, în judeţul Olt, nu au fost evenimente care să tulbure grav ordinea şi
liniştea publică şi să impună intervenţia pentru restabilirea acesteia.
Măsurile luate şi contactele permanente cu organizatorii adunărilor publice, au creat
posibilitatea dezamorsării unor situaţii tensionate şi prevenirea degenerării acestora în acţiuni
turbulente, acest lucru datorându-se în special personalului “Dialog”.
Cooperarea şi colaborarea inspectoratului cu structurile implicate în îndeplinirea
misiunilor de asigurare a ordinii publice, a avut un caracter continuu, şi au urmărit atât
respectarea prevederilor legale, cât şi eficienţa misiunilor planificate şi executate.
Toate activităţile de cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din zona
de responsabilitate pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice s-au desfăşurat în
condiţii foarte bune, fără sincope şi disfuncţionalităţi de natură să impieteze asupra eficienţei
dispozitivelor adoptate, situaţia operativă fiind gestionată corespunzător.
Participarea la menţinerea ordinii publice
În anul 2016, în baza Planului Unic de Ordine şi Siguranţă al Judeţului Olt şi Planului
teritorial comun de acţiune – cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a
personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente
unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt, încheiat între IPJ Olt, Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Olt, ISUJ Olt şi ISJ Olt, inspectoratul a participat, în sistem integrat, la
menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar atât
pe timpul anului de învăţământ cât şi pe timpul examenelor de Bacalaureat, Capacitate,
Definitivat.
În baza şedinţei tactice săptămânale din cadrul Grupului de Coordonare şi Trasare
Sarcini, la solicitarea I.P.J. Olt, efective din cadrul inspectoratului au participat în zona
pieţelor, târgurilor, localurilor de alimentaţie publică precum şi în zone cu risc criminogen
ridicat la misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice în mediul urban şi rural, executând
misiuni în sistem integrat, atât prin patrule mixte poliţie-jandarmi cât şi prin patrule de
jandarmi, constituindu-se:

patrule de jandarmi în mediul urban – 3715 patrule, cu un efectiv de 10014
jandarmi, comparativ cu anul 2015 când au fost constituite un număr de 3154 patrule, cu un
efectiv de 8799 jandarmi;
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patrule de jandarmi în mediul rural – 817 patrule, cu un efectiv total de 1796
jandarmi, comparativ cu anul 2015 când au fost constituite un număr de 823 patrule, cu un
efectiv de 2039 jandarmi;

patrule mixte în mediul urban – 11661 patrule, cu un efectiv total 11661
jandarmi, comparativ cu anul 2015 când au fost constituite un număr de 13037 patrule, cu un
efectiv de 13037 jandarmi;

patrule mixte în mediul rural – 2502 patrule, cu un efectiv total 2502 jandarmi,
comparativ cu anul 2015 când au fost constituite un număr de 2444 patrule, cu un efectiv de
2444 jandarmi;

acţiuni în zona instituţiilor de învăţământ – 100 misiuni, cu un efectiv total de
319 jandarmi, comparativ cu anul 2015 când s-au executat 397 misiuni, cu un efectiv de 1740
jandarmi.
Acţiunile executate în zona instituţiilor de învăţământ au avut ca scop asigurarea
climatului de ordine şi siguranţă la:
10 centre de examen prin patrule de jandarmi, 2 centre de examen prin patrule
mixte poliţist/jandarm, 2 centre de evaluare şi 1 centrul judeţean de contestaţii pe timpul
evaluărilor naţionale pentru elevii clasei a VIII - a;
5 centre de examen prin patrule de jandarmi, 7 centre de examen prin patrule
mixte poliţist/jandarm, 3 centre de evaluare şi transportul lucrărilor contestate către centrul
zonal de evaluare pentru examenul de bacalaureat;
3 centre de examen şi transportul lucrărilor de la centrule de examen la 11
centrele universitare de corectare pe timpul examenului de titularizare
Cooperarea interinstituţională (cu Poliţia Română, Poliţia de Frontieră, S.I.P.I.,
I.G.S.U., Serviciile Judeţene Anticorupţie, I.G.I., S.T.S., S.R.I., S.P.P., Parchete, etc.)
Cooperarea constă în orientarea şi armonizarea eforturilor tuturor forţelor participante
la executarea acţiunilor în timp, spaţiu şi pe obiective.
Jandarmeria Română cooperează, în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, potrivit Legii,
cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale sistemului de
apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale
administraţiei publice locale şi centrale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane
juridice, precum şi cu persoane fizice.
Pentru realizarea unei colaborări şi cooperări eficiente cu alte structuri, au fost
elaborate/actualizate un număr de 27 planuri de cooperare, colaborare şi o serie de planuri
comune de acţiune şi măsuri.
Acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii:

acţiuni executate în cooperare cu poliţia, prin executarea de acţiuni (razii,
filtre, controale, descinderi) în zone şi locuri cu potenţial criminogen ridicat – 49 acţiuni, cu
un efectiv total de 178 jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 150 acţiuni,
cu un efectiv de 429 jandarmi;

acţiuni executate în cooperare cu BCCO – 1 acţiune, cu un efectiv de 20
jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 2 acţiuni, cu un efectiv de 16
jandarmi;

acţiuni executate în cooperare cu Parchetul – 3 acţiuni, cu un efectiv de 22
jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 4 acţiuni, cu un efectiv de 56
jandarmi;

acţiuni în cooperare cu executorii judecătoreşti – 18 acţiuni, cu un efectiv total
de 73 jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 38 acţiuni, cu un efectiv de
128 jandarmi;

acţiuni executate în colaborare cu organele silvice – 317 acţiuni, cu un efectiv
total de 655 jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 409 acţiuni, cu un
efectiv de 854 jandarmi;
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acţiuni în cooperare cu SRI – 1 acţiune, cu un efectiv de 5 jandarmi,
comparativ cu anul 2015, când nu au fost executate acest gen de acţiuni;

acţiuni în cooperare cu SPP – 5 acţiuni, cu un efectiv de 85 jandarmi,
comparativ cu anul 2015, când nu au fost executate acest gen de acţiuni;

acţiuni în colaborare cu ANAF – 3 acţiuni, cu un efectiv de 35 jandarmi,
comparativ cu anul 2015, când nu au fost executate acest gen de acţiuni;
Putem aminti: La solicitarea ANAF - Direcţia Regională Antifraudă 4 Târgu-Jiu, în
data de 05/06.03.2016, începând cu ora 23.30, 22 de jandarmi din cadrul inspectoratului au
participat împreună cu inspectorii din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă 4 Târgu-Jiu, la
efectuarea unor acţiuni specifice de control antifraudă pe raza judeţului Olt.

acţiuni executate în colaborare cu DSV – 27 acţiuni, cu un efectiv de 67
jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 12 acţiuni, cu un efectiv de 26
jandarmi;

acţiuni executate în cooperare cu S.T.P.F. Olt - 16 acţiuni, cu un efectiv 32
jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 3 acţiuni, cu un efectiv de 6
jandarmi;

acţiuni executate în cooperare cu Biroul pentru Imigrări al Judeţului Olt – 17
acţiuni, cu un efectiv de 30 jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 8
acţiuni, cu un efectiv de 12 jandarmi;

acţiuni executate în colaborare cu ITM Olt – 15 acţiuni, cu un efectiv de 33
jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 26 acţiuni, cu un efectiv de 72
jandarmi;

acţiuni în colaborare cu ISU Olt – 3 acţiuni, cu un efectiv de 9 jandarmi,
comparativ cu anul 2015, când au fost executate 19 acţiuni, cu un efectiv de 50 jandarmi;

acţiuni executate în colaborare cu ANPA - 4 acţiuni, cu un efectiv total de 8
jandarmi, comparativ cu anul 2015, când au fost executate 3 acţiuni, cu un efectiv de 6
jandarmi;
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a manifestat de fiecare dată o disponibilitate
activă la solicitările tuturor instituţiilor cu care se cooperează, aducându-şi, în condiţiile legii,
o contribuţie determinantă la efortul comun de asigurare şi menţinere a unui climat de ordine
şi siguranţă a cetăţenilor.
În baza prevederilor Planului de intervenţie şi cooperare la obiectivele din competenţa
inspectoratului, în anul 2016 au fost organizate şi desfăşurate un număr de 21 exerciţii tactice
(9 în comun cu instituţiile semnatare), faţă de 20 exerciţii în anul 2015, de remarcat fiind
cooperarea cu personalul structurii antiteroriste din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile
Craiova, care a participat la şase exerciţii alături de efectivele Detașamentului 1 Jandarmi
Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt la executarea acestor activităţi, precum şi
efective din cadrul I.S.U. Olt, S.I.P.I. Olt, I.P.J. Olt., S.T.P.F. Olt, D.J.I. Olt la care au
participat 206 jandarmi. Cu această ocazie s-au executat şi recunoaşteri la obiectivele din
competenţă.
În baza Planului de colaborare între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi S.C.
Civitas P.S.G. S.R.L. în anul 2016 s-au desfăşurat 27 acţiuni, în baza solicitărilor primite, cu
66 efective, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, localizarea şi identificarea
grupărilor infracţionale precum şi a asigurării intervenţiei specializate, comparativ cu anul
2015, când s-au desfăşurat 4 acţiuni, în baza solicitărilor primite, cu 8 efective.
În baza Planului de colaborare dintre Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi
Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 6
Oltenia, în anul 2016 s-au desfăşurat 5 acţiuni pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a
transporturilor rutiere de produse cu caracter special, cu 10 efective, comparativ cu 4 acţiuni
desfăşurate în anul 2015, cu 8 efective.
În baza planului comun de măsuri cu Direcţia Judeţeană de Informaţii Olt, s-a
desfăşurat 1 exerciţiu tehnco-aplicativ la care au participat 14 jandarmi, comparativ cu 1
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exerciţiu tehnico-aplicativ cu 6 efective în 2015, activitatea desfăşurată de efectivele de
jandarmi fiind apreciată de factorii de conducere din cadrul instituţiilor participante.
La solicitarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Olt, în baza
planurilor de cooperare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a participat la 12 exerciţii de
protecţie civilă cu 70 efective în localităţile: Slatina (5 exerciţii), Caracal (2 exerciţii), Balş (1
exerciţiu), Scorniceşti (1 exerciţiu), Corabia (1 exercițiu), Drăgănești-Olt (1 exercițiu),
Vulturești (1 exerciţiu), comparativ cu 9 exerciţii cu 52 efective în anul 2015.
Ca urmare a situaţiilor de urgenţă hidrologice produse în lunile martie şi iunie pe raza
județului Olt, personal din cadrul inspectoratului a făcut parte din Grupa Operativă constituită
la nivelul I.S.U. Olt.
În data de 1 noiembrie 2016, I.J.J. Olt a participat la Exerciţiul Seism 2016, la
solicitarea I.S.U. Olt, cu 1 ofiţer în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi 1
subofiţer în cadrul Centrului Judeţean de Conducere și Coordonare a Intervenţiei.
Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale
Prin natura atribuţiilor de serviciu s-a urmărit completarea şi actualizarea bazelor de
date operative, schimbul de date şi informaţii cu organele de poliţie şi structurile similare din
cadrul inspectoratelor de jandarmi judeţene, precum şi colaborarea cu specialiştii celorlalte
instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii publice.
S-au desfăşurat activităţi de sprijin şi îndrumare a agenţilor constatatori în întocmirea
actelor procedurale în urma constatării infracţiunilor, activitatea reflectându-se pozitiv în
calitatea documentelor întocmite, dar mai ales în finalitatea judiciară a soluţiilor date de
Parchetele competente. Activitatea a vizat în special continuarea implementării a prevederilor
instituite de noile coduri – penal şi de procedură penală, în acest sens fiind invitaţi şi
specialişti din cadrul parchetelor competente teritorial precum şi ofiţeri de poliţie judiciară.
În perioada analizată, au fost constatate un număr de 668 fapte de natură penală
comparativ cu 754 în 2015, din care 229 constatate de jandarmi comparativ cu 250 în 2015 şi
439 în comun cu poliţia comparativ cu 504 în 2015, fiind identificaţi 702 autori comparativ cu
760 în 2015.
Din cele 229 infracţiuni constatate de jandarmi, 34 au fost prevăzute în codul penal
(23 infracţiuni contra patrimoniului şi 11 alte infracţiuni), iar 195 infracţiuni au fost prevăzute
în legi speciale.
În ceea ce priveşte faptele penale constatate în comun cu poliţia, 419 au fost prevăzute
în codul penal (108 infracţiuni contra persoanei, 208 infracţiuni contra patrimoniului şi 103
alte infracţiuni), iar 20 au fost prevăzute în legi speciale.
Din totalul de 229 fapte penale, 163 au fost constatate de structurile de ordine publică,
42 au fost constatate în mod direct de către personalul Compartimentului Prevenirea şi
Combaterea Faptelor Antisociale, 23 au fost constatate de structurile de pază, protecţie,
supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale transport produse petroliere aparţinând
S.C. CONPET S.A. Ploieşti şi 1 de structurile de pază şi protecţie instituţională.
Menţionăm faptul că infracţionalitatea stradală sesizată la nivelul judeţului Olt, a
înregistrat o scădere menţinându-se tendinţa înregistrată la nivel naţional.
Cu privire la infracţiunile constatate de personalul operativ al inspectoratului, cadrele
compartimentului au continuat să se implice activ, atât din punct de vedere al întocmirii unor
acte procedurale complexe, cât şi al coordonării activităţilor specifice referitoare la probarea
faptelor penale.
Activităţile specifice desfăşurate pentru combaterea faptelor de natură
contravenţională, s-au concretizat în aplicarea unui număr de 1625 sancţiuni comparativ cu
2.699 în 2015 în valoare de 451.650 lei comparativ cu 740.560 lei în 2015 din care 1319 sunt
pentru încălcări ale Legii 61/1991 modificată - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
Celelalte acte normative la care au fost constatate contravenţii sunt din diferite
domenii: la regimul piscicol – 259, hotărâri ale consiliilor locale - 14, la regimul silvic – 16,
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protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite - 14, la regimul efectelor
consumului de tutun – 2, competiţii şi jocuri sportive – 1.
Din totalul de 1625 contravenţii constatate, 1409 au fost constatate de structurile de
ordine publică, 210 constatate de structurile de pază, protecţie, supraveghere şi intervenţie la
conductele magistrale transport produse petroliere aparţinând S.C. CONPET S.A. Ploieşti şi 6
de personalul care execută misiuni de pază şi protecţie instituţională.
În cursul anului 2016, au fost contestate 25 procese-verbale de constatare a
contravenţiei faţă de 54 în 2015, nu au fost înregistrate cazuri de anulare a proceselor-verbale
faţă de 3 în 2015, nefiind anulat din oficiu nici un proces-verbal, faţă de 1 în anul 2015, fiind
achitate până în prezent 21 amenzi în valoare de 3725 lei faţă de 43 în valoare de 8550 lei în
2015, nefiind înregistrate procese-verbale de contravenţie la care a intervenit prescripţia, la fel
ca în anul 2015.
În perioada analizată au fost introduse 226 de bunuri în camera de corpuri delicte, au
fost declarate 235 bunuri care au intrat în proprietatea privată a statului şi au fost scoase 224
de bunuri în vederea valorificării/distrugerii în condiţiile legii.
Sub coordonarea cadrelor compartimentului Prevenire şi Combaterea Faptelor
Antisociale s-au desfăşurat 184 faţă de 253 în 2015 acţiuni pe linia protecţiei şi promovării
drepturilor omului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, combaterii violenţei în sport,
egalităţii de şanse, protecţiei drepturilor femeilor, copiilor, minorilor aflaţi în dificultate,
protecţia victimelor, persoanelor cu dizabilităţi, minorităţi naţionale şi integrarea minorităţii
rome, toleranţă şi nediscriminare, prevenirea comportamentelor inumane sau degradante,
precum şi măsurile ce trebuie luate în acest sens, cooperarea cu societatea civilă, în special cu
organizaţii neguvernamentale.
Activităţile s-au desfăşurat în cadrul Planului anual pentru prevenirea faptelor
antisociale în anul 2016, în cadrul proiectelor „Şcoala ta în Siguranţă!”, „Conştient de orice
risc”, „Jandarmeria te învaţă să nu fii victimă!” şi „Siguranţa ta are prioritate!”. În acest sens
au fost desfăşurate acţiuni de informare şi prevenire antiinfracţională, în unităţi de învăţământ,
locuri de petrecere a timpului liber, competiţii sportive sau în alte locuri cu public numeros.
Dintre acestea, un număr de 9 au fost desfăşurate cu participarea unor reprezentanţi din cadrul
Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, 4 în comun cu Agenţia Naţională
Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Craiova şi 8 în comun cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, fiind distribuite pliante cu mesaj
antiviolenţă.
Pe linie de criminalistică, subofiţerul criminalist a participat la toate activităţile la care
a fost necesară prezenţa sa, întocmindu-se astfel un număr de 44 planşe fotografice şi
realizând un număr de 30 înregistrări video, activităţi care au contribuit în numeroase situaţii,
la probatoriul faptelor constatate de personalul inspectoratului.
În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a primit spre executare
un număr de 569 mandate de aducere faţă de 495 executate în 2015, în 25 localităţi faţă de 23
de localităţi în 2015, din care un număr de 290 au fost executate prin prezentarea persoanelor
faţă de 232 în 2015, iar 279 au fost executate prin neprezentarea persoanei faţă de 263 în
2015, fiind folosit un efectiv de 747 jandarmi.
În această perioadă, unitatea nu a primit nici o sancţiune judiciară de la instanţele
judecătoreşti sau unităţile de parchet, fiind executate toate mandatele de aducere în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
Se are în vedere dezvoltarea conceptului de pază şi protecţie bazat pe supraveghere şi
intervenţie şi transferul efectivelor rezultate în urma ridicării pazei şi protecţiei, în segmentul
ordinii publice. Astfel efectivele ar putea fi folosite mai eficient şi mai eficace pentru
supraveghere şi intervenţie şi pentru realizarea ordinii şi siguranţei publice.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt asigură paza şi protecţia unui număr de 15
obiective, cu exceptare de la plată, astfel: 10 obiective aparţinând Ministerului Justiţiei şi
Ministerului Public, 1 obiectiv aparţinând Ministerului Finanţelor Publice, 1 obiectiv
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aparţinând Curţii de Conturi a României, 2 obiective aparţinând Ministerului Afacerilor
Interne şi 1 obiectiv aparţinând Jandarmeriei Române.:
Se asigură:

paza şi protecţia transporturilor de valori aparţinând Trezoreriei Slatina şi în
folosul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt;

paza şi protecţia transportului corespondenţei clasificate cu Direcţia Judeţeană
de Informaţii Olt;

paza şi protecţia transporturilor cu caracter special în folosul unei societăţi
comerciale (S.C. Compania de Apă Olt S.A. - cu plată) şi a Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Olt;

paza, protecţia, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de
transport produse petroliere aparţinând Conpet S.A. (gazolină, ţiţei, etan) şi cea de fibră optică
pe o lungime totală de 287,2 km.
Concomitent cu executarea acestor misiuni, este asigurată menţinerea ordinii
interioare necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele
judecătoreşti în 12 săli de judecată, dispuse în 4 localităţi, respectiv 8 săli aparţinând
Judecătoriilor din localităţile Slatina, Balş, Caracal şi Corabia şi 4 săli la Tribunalul Olt,
aplicându-se pentru toate obiectivele din competenţă şi concepţia privind extinderea
dispozitivului de pază şi protecţie pe perimetrul exterior, unde subofiţerii menţin şi asigură un
climat de ordine şi siguranţă şi pot constata fapte antisociale în conformitate cu prevederile
legale.
În anul 2016 a fost pus în aplicare proiectul de creştere a nivelului de securitate a
sediului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt prin implementarea unui sistem de tehnic de
securitate format din 9 camere de supraveghere.
Conductele magistrale de transport ţiţei, etan, gazolină şi condensat, echipamentele şi
instalaţiile aferente sunt în atenţia elementelor infractoare, care urmăresc sustragerea de
hidrocarburi sau derivate ale acestora, iar prin acţiunile lor aduc prejudicii operatorului de
linie. De asemenea ca urmare a acţiunilor ilicite se pot aduce grave prejudicii societăţii,
mediului înconjurător în urma infiltrării în sol a produselor transportate prin conductele
magistrale sau prin declanşarea unor posibile explozii şi incendii de mari proporţii.
Situaţia operativă poate fi diferită de la o perioadă la alta, datorită schimbării factorilor
constitutivi ai acesteia, natura activităţilor desfăşurate impunând de asemenea asigurarea unui
grad sporit de siguranţă, în funcţie de datele şi informaţiile pe care le deţine despre
respectarea legalităţii şi a normelor de convieţuire socială, despre acţiunile planificate,
organizate şi desfăşurate de structurile operative ale M.A.I. şi ale altor instituţii din domeniul
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pentru menţinerea climatului de ordine şi
siguranţă publică la obiectiv precum şi în apropierea acestuia.
Acestea tranzitează pe raza judeţului Olt un număr de 25 de localităţi, iar traseul
acestora străbate terenuri de culturi cu/fără acoperiri, prin apropierea unor păduri, traversează
terenuri aparţinând unor persoane fizice sau juridice şi este intersectat de canale de irigaţii
scoase din funcţiune, nefiind dispuse în paralel în apropierea drumurilor naţionale sau
judeţene.
În toată această perioadă s-a urmărit dinamizarea dispozitivelor de pază, protecţie,
supraveghere şi intervenţie în funcţie de situaţia operativă existentă în zona de
responsabilitate, forţele la dispoziţie şi a factorilor de risc existenţi la adresa siguranţei şi
securităţii conductelor de transport produse petroliere prin mărirea numărului de efective pe
timpul nopţii.
Pentru protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special s-au folosit efective din
cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, executându-se un număr de 39 transporturi cu
caracter special, comparativ cu 47 în anul 2015 şi 360 transporturi de valori, comparativ cu
948 în anul 2015, din care 337 judeţene comparativ cu 921 în anul 2015 şi 23 interjudeţene
comparativ 27 în anul 2015.
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2.5. Protecţia copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi
Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt se
desfăşoară în conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei drepturilor copilului, principalul obiectiv constituindu-l descentralizarea,
diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, în special prin creşterea numărului
de servicii alternative destinate prevenirii instituţionalizării şi protecţiei de tip familial.
Pentru anul 2016, în domeniul protec’iei copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi, pot
fi evidenţiate următoarele rezultate (comparativ cu anul 2015).
Protecţia copilului
În domeniul protecţiei copilului, DGASPC Olt asigură măsuri de evaluare iniţială şi
complexă pentru copil şi familie şi furnizarea de servicii sociale de tip rezidenţial, de tip
familial, sau servicii de zi (de prevenire a separării copilului de familie), în funcţie de nevoile
identificate ale beneficiarilor.
Servicii de tip rezidenţial
Număr structuri funcţionale la sfârşitul
Număr
anului:
anual de beneficiari
Tip/denumire serviciu
2015
2016
2015
2016
Centre de plasament clasic
1
0
35
10
Case de tip familial, din 9 structuri
9 structuri
284
286
care:
(45 locaţii)
(45 locaţii)
- publice
8 structuri (44 case şi 8 structuri (44 case 274
276
apartamente)
şi apartamente)
- private
1 (o casă)
1 (o casă)
10
10
Centre de primire în regim
2
1
22
18
de urgenţă a copilului
Centre de primire în regim
0
1
0 17
de urgenţă a victimelor
violenţei în familie
Centre maternale
2
2
38
25
Centre pentru tinerii care
1
0
1
1
părăsesc instituţiile de
protecţie
După cum se observă, în cursul anului 2016 au fost realizate mai multe modificări în
ceea ce priveşte structura serviciilor de tip rezidenţial, după cum urmează:
Conform strategiei de dezinstituţionalizare a fost închis ultimul centru de
plasament de tip clasic rezidenţial (Centrul de plasament Floare de colţ Balș).
Pentru eficientizarea serviciilor, au fost desfiinţate un centru de primire în
regim de urgenţă (pentru copiii străzii) şi un centru pentru tineri peste 18 ani.
A devenit funcţional Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele
violenţei în familie. Centrul este un serviciu înfiinţat prin implementarea proiectului „Centrul
de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt”, finanţat
prin Programul RO20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”.
În ceea ce priveşte numărul beneficiarilor de servicii de tip rezidenţial, se
constată o uşoară scădere faţă de anul precedent (357 în 2016, comparativ cu 380 în 2015),
ceea ce este în acord cu realizarea obiectivelor de promovare a dezinstituţionalizării.
Servicii de tip familial:
În anul 2016 au fost furnizate servicii de tip familial pentru 970 de copii şi tineri, prin
plasament/tutelă la rude/alte persoane şi prin plasament la asistenţi maternali profesionişti.
Numărul de beneficiari este similar celui din 2015.
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Tip/ denumire serviciu

Număr anual de beneficiari
2015
2016
414
415

Plasament familial la rude/alte persoane
Rude
Alte persoane
Tutelă
Plasament familial la asistenţi maternali profesionişti
TOTAL

318
96
25
533

313
102
20
535

972

970

Servicii de zi (de prevenire a separării copilului de familie): În acord cu obiectivele de
prevenire a instituţionalizării şi furnizării de servicii alternative, în anul 2016 se observă o
creştere faţă de anul 2015 cu aproape 9% a numărului de beneficiari de servicii de zi,
respectiv:
Tip/ denumire serviciu

Centre de zi
Centre de consiliere
Centre de recuperare de zi
(pentru copii cu dizabilităţi)
TOTAL

Număr structuri funcţionale
la sfârşitul anului
2015
2016
3
3
3
3
2
2
7

7

Număr anual de beneficiari
2015
79
104
129

2016
78
131
131

312

340

Tot în spiritul promovării serviciilor alternative, putem menţiona că în anul 2016 au
mai fost înfiinţate din punct de vedere organizatoric 5 servicii de zi organizate în cadrul a
două complexe de servicii, respectiv:
Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu
dizabilităţi Balş (care include un centru de zi, un centru de recuperare şi un centru de
consiliere) și a fost înfiinţat ca urmare a închiderii Centrului de plasament Floare de colţ Balş;
Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi
pentru integrarea/ reintegrarea copilului în familie Slatina (care include un centru de zi pentru
pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie și un centru de zi pentru
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă)
Serviciile sunt deocamdată nefuncţionale, fiind necesară identificarea de surse de
finanţare pentru amenajarea şi dotarea acestora.
Alte servicii în domeniul protecţiei copilului:
Telefonul de urgenţă: în anul 2016 au fost înregistrate 320 de apeluri (faţă de
458 apeluri în /2015).
Recuperare la domiciliu pentru copii cu dizabilităţi (echipa mobilă): 13
beneficiari în anul 2016 (8 în 2015)
Supraveghere specializată pentru copii care au săvârşit fapte penale, dar nu
răspund penal: în 2016 au fost monitorizaţi 26 de copii, în scădere faţă de 2015 (41 de copii).
Adopţii: La data de 31.12.2016 erau monitorizate 59 adopţii finalizate şi se
aflau în diferite faze ale procedurii alte 44 adopţii (38 de adopții finalizate în 2015).
Astfel, pe ansamblu, în ceea ce priveşte beneficiarii de servicii din domeniul protecţiei
copilului, se constată că ponderea cea mai mare o au serviciile de tip familial – 58 %, urmate
de serviciile de tip rezidenţial – 22 % şi serviciile de prevenire – 20%, tendinţa faţă de 2015
fiind aceea de creştere a numărului de beneficiari de servicii de zi comparativ cu beneficiarii
de servicii rezidenţiale.
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2016

2015
19%

20%

23%

22%

58%

58%
Servicii de tip rezidențial

Servicii de tip familial

Servicii de zi

Protecţia persoanelor cu dizabilităţi
În domeniul asistenţei şi protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, principalele activităţi
derulate la nivelul DGASPC Olt constau în:
Evaluarea şi încadrarea într-un grad de handicap a persoanelor adulte cu
dizabilităţi şi efectuarea demersurilor necesare pentru acordarea drepturilor legale persoanelor
cu dizabilităţi din evidenţă.
Furnizarea de servicii sociale (de tip rezidenţial sau alternative) pentru
beneficiarii din centrele subordonate.
În ceea ce priveşte numărul persoanelor cu dizabilităţi evaluate şi încadrate în grad de
handicap, tendința este de creştere de la an la an. Astfel, la data de 31.12.2016 numărul de
persoane cu dizabilităţi din evidenţă încadrate în grad de handicap era de 21.585 persoane (cu
10% mai mult decât în anul 2015):
Total persoane încadrate
grad de handicap, din care:
• Copii
• Adulţi

în

Număr persoane încadrate în
grad de handicap la 31.12.2015
19.603
1.680
17.923

Număr persoane încadrate în
grad de handicap la 31.12.2016
21.585
1.699
19.886

Servicii sociale furnizate persoanelor cu dizabilităţi
În anul 2016 au fost furnizate servicii de tip rezidenţial în 8 centre rezidenţiale, având
o capacitate totală de 497 de locuri şi servicii alternative la instituţionalizare în 2 centre de
recuperare de tip ambulatoriu. Comparativ cu anul 2015, numărul de servicii şi de beneficiari
ai acestora a evoluat după cum urmează:
Servicii de tip rezidenţial
Tip/ denumire serviciu

Centre de îngrijire şi asistenţă
Centre de recuperare şi reabilitare
Centru de integrare prin terapie ocupaţională
TOTAL

Număr centre la sfârşitul
anului
2015
2016
4
5
2
2
1
1
7
8

Număr
anual
de
beneficiari
2015
2016
315
342
115
118
29
27
459
487

Număr centre la sfârşitul
anului
2015
2016
2
2
0
1
7
8

Număr
anual
de
beneficiari
2015
2016
143
158
0
0
143
158

Srvicii de zi
Tip/ denumire serviciu

Centre de recuperare de tip ambulatoriu
Centre de zi
TOTAL

Pagina 73 din 76

În cursul anului 2016 au fost realizate două modificări în ceea ce priveşte structura
serviciilor, respectiv:
A crescut numărul serviciilor de tip rezidenţial pentru persoane dizabilităţi, ca
urmare a faptului că, pentru eficientizarea serviciilor, Căminul pentru persoane vârstnice
Băbiciu a fost transformat în centru de îngrijire şi asistenţă.
Pentru prevenirea instituţionalizării şi dezvoltarea serviciilor alternative la
instituţionalizare a fost înfiinţat în cadrul Complexului servicii pentru persoane adulte cu
dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie Slatina un Centru de zi pentru persoane
adulte cu dizabilităţi. Centrul este deocamdată nefuncţional, necesitând identificarea unor
surse de finanţare pentru dotări şi accesibilizări.
În ceea ce priveşte numărul beneficiarilor, în 2016 se constată o tendinţă de creştere
atât la nivelul serviciilor de tip rezidenţial (cu 6% mai mulţi beneficiari decât în 2015), cât şi
la nivelul serviciilor alternative (cu 10% mai mulţi decât în 2015), ceea ce a dus şi la o uşoară
creştere a ponderii beneficiarilor de servicii alternative în raport cu cei din serviciile
rezidenţiale.
Rezidenţial
Servicii alternative
TOTAL

Număr
459
143
602

2015
Pondere
76%
24%
100%

Număr
487
158
645

2016
Pondere
75,5%
24,5%
100%

2015
2016
24%
24,5%

76%

75,5%

Servicii de tip rezidenţial

Servicii alternative (de zi)

Concluzionând, în anul 2016, evoluţia indicatorilor privind protecţia copilului şi a
persoanelor cu dizabilităţi corespunde obiectivelor strategice stabilite la nivelul DGASPC Olt
şi cerinţelor de sprijinire a serviciilor destinate prevenirii instituţionalizării.

2.6. Relaţii externe, cooperare regională şi transfrontalieră, programe
şi acţiuni cu finanţare externă
Instituţia Prefectului – Judeţul Olt s-a implicat activ în promovarea şi diseminarea
politicilor Uniunii Europene şi a programelor cu finanţare externă către autorităţile
administraţiei publice locale şi a instituţiilor publice deconcentrate. A fost elaborat şi
monitorizat, semestrial, Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Olt a politicilor
naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe. Totodată, a
fost monitorizat semestrial şi stadiul absorbţiei fondurilor europene de către autorităţile
administraţiei publice locale.
Urmare a centralizării datelor primite de la autorităţile administraţiei publice locale şi
consiliul judeţean a rezultat faptul că din cele 112 UAT-uri de la nivelul judeţului 32 au
derulat pe parcursul anului 2016 un număr de 41 de proiecte cu finanţare europeană (situaţia
localităţilor este prezentată în anexă).
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Din totalul de 41 proiecte finanţate din fonduri europene, derulate pe parcursul anului
2016, în valoare de 111.994433,56,
•
la finele semestrului I 2016 - 6 proiecte în valoare de 37.187.795,88 Euro - au
fost finalizate;
•
la finele semestrului II 2016 - 4 proiecte în valoare de 3.981.913,12 Euro - au
fost finalizate;
•
celelalte 31 de proiecte în valoare de 70.824.724,56 se află în diverse stadii de
execuţie.
La finele semestrului II al anului 2016 erau aprobate/în implementare un număr de 31
proiecte finanţate din fonduri europene în valoare de 70.824.724,56 Euro, din care:
1 proiect în valoare de 2.905.491,49 Euro - Finanţat prin POR;
27 proiecte în valoare de 39.598.362,91 Euro - Finanţate prin PNDR;
1 proiect în valoare de 27.403.925,00 Euro - Finanţat prin POS MEDIU;
1 proiect în valoare de 167.022 Euro - Finanţat prin Mecanismul Financiar
SEE 2009-2014;
1 proiect în valoare de 749.923,16 Euro - Finanţate prin Programul de
Cooperare URBACT III 2014-2020;
Consiliul Judeţean Olt şi 15 de autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţ la
finele semestrului II al anului 2016 aveau depuse 20 de proiecte în vederea obţinerii finanţării
din fonduri europene în valoare de 77.799655,06, proiecte ce se aflau la finele anului 2016 în
faza de evaluare.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul dezvoltării regionale, au fost susţinute
proiectele întocmite la nivelul Consiliului Judeţean Olt.
În sensul întăririi capacităţii instituţionale a Consiliului Judeţean Olt de a accesa
programe cu finanţare externă şi de a gestiona fondurile comunitare pe bază de proiecte, în
perioada analizată, prin Serviciul Dezvoltare Regională au fost realizate următoarele
obiective:
I.Pregătirea şi depunerea proiectelor în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020 ( POR)
Consiliul Judeţean Olt a depus 2 proiecte pentru obţinerea fondurilor nerambursabile
disponibile în cadrul POR 2014-2020:
Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională Prioritatea de investiţii 6.1. – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale
1.“Modernizare drum judeţean DJ 546, Dăneasa (intersecţie DN6) – Slatina
(intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)”.
Valoarea proiectului - 129.105.911,55 lei (inclusiv TVA).
Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - Prioritatea de investiţii 5.1. Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural
1.Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social Cultural
Proiect în parteneriat cu Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.
Valoarea proiectului - 10.199.489,40 lei (inclusiv TVA).
A.Parteneriatul cu ADR SV OLTENIA pentru procesul de elaborare a documentelor
regionale strategice şi elaborarea Planului de Dezvoltare regională 2014-2020
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt din partea Serviciului Dezvoltare Regională în
grupurile de lucru alcătuite la nivel regional pe domeniile:
COMPETITIVITATE ECONOMICĂ, CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE,
INFRASTRUCTURĂ, TURISM și DEZVOLTARE DURABILĂ, au finalizat în anul 2016
activităţile pentru elaborarea documentelor strategice la nivel regional şi au analizat
documentele europene:
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-Strategia Europa 2020;
-Poziţia serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de parteneriat şi a
unor programe în ROMÂNIA în perioada 2014-2020;
-Propuneri de priorităţi de finanţare pentru perioada 2014-2020;
-Propunere de tipuri de proiecte strategice conform Priorităţilor de finanţare pentru
România (Documentul de poziţie al CE pentru 2014-2020):
-Contribuţii la întocmirea portofoliului de proiecte identificate la nivelul regiunii.
Exemple de proiecte strategice integrate la nivel sectorial şi local (sănătate, infrastructură
portuară, sisteme de desfacere a produselor agricole, ITI).
Consiliul Județean Olt a întocmit un portofoliul de proiecte finanţabile în perioada
2014-2020 în funcţie de priorităţile de finanţare pentru perioada 2014-2020 stabilite de
Comisia Europeană.
Consiliul Județean Olt a participat la elaborarea unor studii regionale privind
infrastructura de transport şi mediul de afaceri.
B.Întocmirea programului de dezvoltare al judeţului Olt pe anul 2016, al Planului de
acţiuni pentru realizarea în Județul Olt a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
2014-2016, precum și a raportărilor pe fiecare trimestru al anului.
C.Gestionarea Convenţiei de Parteneriat încheiată între Judeţul Olt şi Departamentul
Loiret, Franţa
Serviciul Dezvoltare Regională a urmărit realizarea acţiunilor de parteneriat conform
Convenţiei Cadru pentru derularea acţiunilor de Cooperare Descentralizată încheiată în data
de 15 octombrie 2012 între Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt şi Departamentul Loiret,
prin Consiliul General Loiret, pentru derularea acţiunilor de Cooperare Descentralizată, având
ca finalitate realizarea unor politici economice comune celor două regiuni, favorizarea
schimburilor fructuoase în domeniul mediului, economiei, francofoniei, educaţiei şi
tineretului, turismului, culturii, agriculturii.
Convenţia cadru pentru derularea acţiunilor de Cooperare Descentralizată a fost
prelungită până în decembrie 2017.
În luna septembrie 2016 s-a desfăşurat în judeţul Olt misiunea delegaţilor Consiliului
General Departamentul Loiret.
Delegaţia a fost formată din 10 membri (consilieri departamentali, Preşedintele
Consiliului General Loiret şi 3 Vicepreședinţi ai acestuia).
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