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PLANUL DE ACȚIUNI Al JUDEȚULUI TELEORMAN PE ANUL 2021 

Nr.crt. DOMENIU/OBIECTIVE/DIRECȚII DE ACȚIUNE  INDICATORI/CUANTIFICAREA 
ACȚIUNII 

ENTITATEA IMPLICATĂ 
ÎN REALIZARE 

TERMEN  DE 
REFERINȚĂ 

I FINANȚE PUBLICE     

1 Creșterea bazei de colectare și prevenirea evaziunii fiscale -program/realizat ( mii lei) Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice 
Teleorman 

2021 

II  PROTECȚIA CONSUMATORULUI    

1 Digitalizarea și eficientizarea activităților de control prin 

implementarea unui sistem informatic integrat care să 

permită raportarea și  înregistrarea acțiunilor de control, 
precum și monitorizarea activității desfășurate, care să 

permită  obținerea de informații în termen real 

-nr.controale tematice 

-nr.acțiuni de control 

-nr. amenzi 
-valoare amenzi 

Comisariatul Județean 

pentru Protecția 

Consumatorilor Teleorman 

2021 

2 Demararea unor programe privind: 
-creșterea nivelului de cunoaștere privind drepturile și 

obligațiile consumatorilor; 
-creșterea rolului de prevenție și consiliere a operatorilor 

economici în desfășurarea actului de control 

-nr.acțiuni 
-nr.programe 

Comisariatul Județean 
pentru Protecția 

Consumatorilor Teleorman 

2021 

III MEDIU, APE, PĂDURI    

1 Biodiversitate- managementul eficient al conservării  

biodiversității 

-nr. autorizații, nr. acte emise, nr. 

acțiuni, nr. puncte de vedere 

Agenția pentru Protecția 

Mediului Teleorman 

2021 

2 Managementul apei și solului -nr. măsurători, nr. analize, nr. acțiuni, 
nr. programe, nr. informări, nr. 

rapoarte 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Teleorman 

2021 

3 Reciclare- managementul deșeurilor -nr. inventare, nr. raportări, nr. baze 
de date 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Teleorman 

2021 

4 Situri contaminate- finalizarea procedurii de inventariere -nr. situri contaminate Agenția pentru Protecția 

Mediului Teleorman 

2021 

5 Calitatea aerului și protecția atmosferei -nr. măsurători, nr. analize, nr. acțiuni, 

nr. programe, nr. informări, nr. 

rapoarte 

Agenția pentru Protecția 

Mediului Teleorman 

2021 

6 Transparentizarea datelor privind calitatea apei, aerului și 

solului 

-nr. comunicate, nr. conferințe de 

presă, nr. campanii informare, nr. 
interviuri etc 

Agenția pentru Protecția 

Mediului Teleorman 

2021 

7 Întărirea capacității de monitorizare și intervenție a 

comisarilor din cadrul Comisariatului Județean Teleorman al 

-nr. acțiuni de inspecție și control 

-nr. amenzi 

Comisariatul Județean 

Teleorman al Gărzii 

2021 
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Gărzii Naționale de Mediu -valoare amenzi Naționale de Mediu 

8 Îmbunătățirea colaborării cu alte instituții și autorități ale 

statului cu atribuții de monitorizare a calității aerului și 
intervenție (APM, ISU, IPJ, IJJ) 

-nr. acțiuni control comune Comisariatul Județean 

Teleorman al Gărzii 
Naționale de Mediu 

2021 

9 Reducerea riscurilor legate de apă în contextul schimbărilor 

climatice  

-nr. obiective de investiții, sume 

alocate 

Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Teleorman 

2021 

10 Managementul apelor; managementul riscului la inundații -nr. acțiuni, nr. documente elaborate Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Teleorman 

2021 

11 Împădurim România- creștererea suprafeței ocupate cu 
păduri prin împădurire 

-nr. ha Direcția Silvică Teleorman 2021 

12 Combaterea tăierilor ilegale de pădure și a altor practici 

nelegale din sistemul silvic 

-nr. măsuri Direcția Silvică Teleorman 2021 

13 Continuarea reformei modului de vânzare a materialului 

lemnos prin vânzarea lui măsurată și nu estimată, pentru 

creșterea treptată a masei lemnoase vândute pe metoda 
măsurării 

-nr. acțiuni, proiecte Direcția Silvică Teleorman 2021 

IV ADMINISTRAȚIE    

A Modernizare și extindere rețele de apă și canal    
1 Extindere rețele distribuție apă -922,24 mii euro  SC APA SERV SA în mun. 

Alexandria 
2021 

2 Înființare rețea de canalizare și stație epurare în satul 

Băbăița 

-1180,42 mii euro (fonduri de stat  și 

BL -PNDL 2)-realizat 30% 

Primăria comunei Băbăița 2021 

3 Sistem de alimentare cu apă  -345,52 mii euro (fonduri de stat  și BL 

–PNDL)-realizat 90% 

Primăria comunei Beciu 2021 

4 Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare  -2652,99 mii euro (fonduri de stat  și 
BL –PNDL)-realizat 90% 

Primăria comunei Blejești 2021 

5 Sistem centralizat de alimentare cu apă -947 mii euro (fonduri europene) Primăria comunei 

Botoroaga 
2021 

6 Sistem centralizat de canalizare și ape uzate -1687 mii euro (fonduri europene) Primăria comunei 

Botoroaga 
2021 

7 Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă,  
canalizare și stație epurare 

-6140,759 mii euro ( PNDL 2)-realizat 
65% 

Primăria comunei Bragadiru 2021 

8 Rețea de canalizare și stație de epurare -3100 mii euro Primăria comunei Brânceni 2021 

9 Sistem de alimentare cu apă și branșamente la gospodăriile 

individuale 

-53,620 mii euro (bugetul de stat) Primăria comunei Bujoru 2021 

10 Sistem centralizat de alimentare cu apă și sistem centralizat 
de canalizare ape uzate menajere 

-3066,712 mii euro ( AFIR și BL) Primăria comunei Buzescu 2021 
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Instalație de canalizare menajeră  -1923 mii euro (fonduri de stat  și BL -
PNDL) 

Primăria comunei Călinești 2021 

12 Sistem centralizat de alimentare cu apă -762 mii euro (fonduri europene- 
AFIR)-realizat 70% 

Primăria comunei Cervenia 2021 

13 Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare -1615,758 mii euro (fonduri europene- 

AFIR)-realizat 40% 

Primăria comunei Cervenia 2021 

14 Alimentare cu apă în satul Baldovinești -420,2 mii euro (PNDL)-realizat 70% Primăria comunei Ciolănești 2021 

15 Introducere sistem centralizat de canalizare și stație epurare 
în satul Baldovinești 

-672,28 mii euro (PNDL) Primăria comunei Ciolănești 2021 

16 Sistem centralizat de alimentare cu apă, de canalizare ape 

uzate menajere, stație de epurare 

-2709,00 mii euro (fonduri europene) Primăria comunei Conțești 2021 

17 Rețea de alimentare cu apă, stație de pompare, stație de 

stocare și stație de tratare 

-1830,914 mii euro (fonduri de stat  și 

BL –PNDL)-realizat 50% 

Primăria comunei Didești 2021 

18 Stație de epurare -600 mii euro (AFIR) Primăria comunei 
Dobrotești 

2021 

19 Rețea de alimentare cu apă, stație de pompare, stație de 

stocare și stație de tratament 

-2609,308 mii euro (BS, BL, PNDL) Primăria comunei 

Drăgănești de Vede 
2021 

20 Extindere rețea alimentare cu apă în satul Drăgănești Vlașca -682,508 mii euro (BS, BL) Primăria comunei 

Drăgănești Vlașca 
2021 

21 Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere și stație 
epurare în satul Drăgănești Vlașca 

-6727,417 mii euro (BS, BL) Primăria comunei 
Drăgănești Vlașca 

2021 

22 Înființare rețea de canalizare și stație epurare -1085,866 mii euro (BS,BL,PNDL) Primăria comunei Gălăteni 2021 
23 Construire sursă și gospodărire apă -1000 mii euro (CNI) Primăria comunei Lița 2021 

24 Extindere rețea alimentare cu apă în satul Lunca -508,85 mii euro (PNDL) Primăria comunei Lunca 2021 

25 Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare 

în satul Lunca 

-1519,35 mii euro (PNDR) Primăria comunei Lunca 2021 

26 Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere -3048  mii euro (BL, MLPDA) Primăria comunei Măldăeni 2021 

27 Forare 3 puțuri de apă -90 mii euro (BL) Primăria comunei 

Mârzănești 
2021 

28 Extindere sistem centralizat ape uzate menajere -462,47 mii euro (BL) Primăria comunei Nanov 2021 

29 Înființare rețea de apă și canalizare  -2222,855 mii euro(BS) Primăria comunei Năsturelu 2021 

30 Înființare rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare 
cu stație de epurare  

-3219,42 (BS,BL,PNDL)-realizat 70% Primăria comunei Necșești 2021 

31 Extindere rețea de alimentare cu apă -1400 mii euro (CNI) Primăria comunei Peretu 2021 
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32 Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă în satele 
Poeni și Cătunu 

-1468,075 mii euro (PNDL) Primăria comunei Poeni 2021 

33 Înființare rețea publică de apă în satele Preajba, Vătași, 
Banov, Tăvârlău 

-1201,523 mii euro (PNDL) Primăria comunei Poeni 2021 

34 Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație 

epurare 

-4784,378 mii euro (PNDL) Primăria comunei Poroschia 2021 

35 Sistem centralizat de alimentare cu apă -767,04 mii euro (PNDL) Primăria comunei Sârbeni 2021 

36 Sistem centralizat de alimentare cu apă -1476,988 mii euro (PNDL) Primăria comunei 
Scrioaștea 

2021 

37 Extindere rețea de alimentare cu apă -131,894 mii euro (BL) Primăria comunei 

Scrioaștea 
2021 

38 Sistem public de alimentare cu apă -1546,59 mii euro (PNDL) Primăria comunei Sfințești 2021 

39 Sistem centralizat de alimentare cu apă -789,855 mii euro (AFIR, BL) Primăria comunei Siliștea 
Gumești 

2021 

40 Sistem centralizat de canalizare menajeră și stație epurare -1780,381 mii euro (AFIR, BL) Primăria comunei Siliștea 
Gumești 

2021 

41 Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație 

de epurare 

-4560 mii euro (PNDL) Primăria comunei 

Ștorobăneasa 
2021 

42 Extindere distribuție apă -417 mii euro (PNDR)-realizat 75% Primăria comunei Tătărăștii 
de Jos 

2021 

43 Extindere sistem alimentare cu apă -698 mii euro (PNDL)-realizat 85% Primăria comunei Tătărăștii 
de Jos 

2021 

44 Extindere sistem canalizare -1666 mii euro (PNDR)-realizat 75% Primăria comunei Tătărăștii 

de Jos 
2021 

45 Înființare sistem public de alimentare cu apă și înființare 
rețea publică de apă uzată și stație de epurare 

-198 mii euro  Primăria comunei Tătărăștii 
de Sus 

2021 

46 Canalizare ape uzate -2245 mii euro (PNDL) Primăria comunei Troianul 2021 

47 Sistem centralizat de canalizare cu stații de epurare în satele 

Albești, Dulceanca, Coșoteni, Meri 

-5000 mii euro (BS, BL) Primăria comunei Vedea 2021 

48 Extindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Schitul 

Poienari 

-674,351 mii euro (CNI) Primăria comunei Vitănești  2021 

B Modernizare drumuri județene și locale    
1 „ Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călineşti (DJ 

703), km 39+924 - 48+061 (8,137 km)” 
8,137 km 
2.557,01 mii euro 

Consiliul Județean 
Teleorman 

2021 

2 „Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti, km 

48+080-55+594 (7,514 km)” 

7,514 km 

3.584,23 mii euro 

Consiliul Județean 

Teleorman 
2021 
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3 „Modernizare DJ 612 Antoneşti – Rădoieşti (DJ 601C) km 
55+594-63+773 (8,132 km)” 

8,132 km 
2.438,89 mii euro 

Consiliul Județean 
Teleorman 

2021 

4 „ Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) – Săceni (DJ 612 
A),km 64+371-km 76+172 (L=11,801 km)” 

11,801 km 
5.063,25 mii euro 

Consiliul Județean 
Teleorman 

2021 

5 “Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 

506), km 19+778 - 32+100 (12,322 km)”  

12,322 km 

3.865,09 mii euro 

Consiliul Județean 

Teleorman 
2021 

6 „Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 
87+000 - 94+160 (7,160 km)” 

7,160 km 
1.467,96 mii euro 

Consiliul Județean 
Teleorman 

2021 

7 „Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 
601C), km 6+038-km 14+540, (L=8,502 km)” 

8,502 km 
2.044,21 mii euro 

Consiliul Județean 
Teleorman 

2021 

8 „Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601C) – Siliştea (DJ 

701), km 14+540-km 22+704, (L=8,164 km)” 

8,164 km 

2.510,13 mii euro 

Consiliul Județean 

Teleorman 
2021 

9 „Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu – Cernetu,  
km 30+000 – 42+060, L=12,060 km” 

12,060 km 
804,09 mii euro 

Consiliul Județean 
Teleorman 

2021 

10 Reabilitare DJ 503, Drăgănești-Vlașca (DE 70)-lim. jud. 
Dâmbovița, km 38+838 - 87+313 (L=48,475 km) 

3459,00 mii euro Consiliul Județean 
Teleorman 

2021 

11 Reabilitare și modernizare DJ703, limită Județ Olt-Balaci. 

Ciolănești (DJ 701)-Buzescu (DE 70) 

481,40 mii euro Consiliul Județean 

Teleorman 
2021 

12 
Reabilitare străzi ( 5 străzi) 

42288,39 mii euro (Programul Interreg 
V-A România Bulgaria 2014-2020, BL, 

BS, FE) 

Primăria municipiului 
Alexandria 

2021 

13 Reabilitare străzi- îmbunătățirea condițiilor infrastructurale 

pentru comunitatea din zona blocurilor 100  

893,86 mii euro (POR 2014-2020, BL, 

BS, FE) 

Primăria municipiului 

Alexandria 
2021 

14 Modernizare și reabilitare trotuare pe 23 de străzi; asfaltare 
intrări curți și trotuare 

-1685 mii euro (PNDL, BL) realizat 
76,5% 

Primăria municipiului 
Roșiori de Vede 

2021 

15 Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele- Nikopol, 

pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună 
conectivitate cu infrastructura TEN-T 

-7191,797 mii euro (Programul 

Interreg V-A România Bulgaria 2014-
2020, BL, BS, FEDR) 

Primăria municipiului Turnu 

Măgurele 
2021 

16 Modernizare străzi -5355,42 mii euro (BS) Primăria orașului Videle 2021 

17 Reabilitare drumuri de interes local în satul Merișani -2457,40 mii euro (fonduri de stat  și 

BL -PNDL 2)-realizat 80% 

Primăria comunei Băbăița 2021 

18 Modernizare drumuri de interes local -1299 mii euro (PNDL) Primăria comunei 
Botoroaga 

2021 

19 Modernizare prin asfaltare drumuri comunale -1234,751 mii euro (fonduri de stat 

FDI   și BL) 

Primăria comunei Bujoru 2021 

20 Modernizare drumuri de interes local -1257,339 mii euro (AFIR și BL) Primăria comunei Buzescu 2021 

21 Modernizare drumuri  stradale de interes local -1582,00 mii euro (fonduri de stat și BL 

-PNDL) 

Primăria comunei 

Călmățuiu 
2021 
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22 Modernizare drumuri de interes local -2689,926 mii euro (FDI) Primăria comunei Cervenia 2021 

23 Modernizare drumuri de interes local -4291,496 mii euro (fonduri de stat și 
BL -PNDL 2)- realizat 34% 

Primăria comunei 
Ciuperceni 

2021 

24 Modernizare drumuri comunale -2130 mii euro (fonduri de stat și BL -

PNDL 2)  

Primăria comunei 

Crevenicu 
2021 

25 Modernizare drumuri de interes local -1881 mii euro (fonduri de stat și BL -

PNDL 2) –realizat 85% 

Primăria comunei 

Drăcșenei 
2021 

26 Reabilitare drumuri de interes local -1150 mii euro (fonduri de stat și BL -
PNDL 2)  

Primăria comunei 
Frumoasa 

2021 

27 Asfaltare drumuri comunale satele Islaz și Moldoveni -60 mii euro (fonduri de stat și BL -

PNDL 2) 

Primăria comunei Islaz 2021 

28 Modernizare drumuri de interes local -1082,181 mii euro (BS, BL)-executat 

82% 

Primăria comunei Izvoarele 2021 

29 Asfaltare drumuri -1340 mii euro (CNI) Primăria comunei Lița 2021 

30 Asfaltare drumuri sătești -1128 mii euro Primăria comunei 
Mârzănești 

2021 

31 Modernizare drumuri de interes local -110,00 mii euro (BS, BL) Primăria comunei Mereni 2021 

32 Reabilitare drum și podeț cu consolidare dig pe Râul Câlniște -108,826 mii euro (BL) Primăria comunei Moșteni 2021 

33 Asfaltare drumuri -4494,26 mii euro (BS) Primăria comunei Năsturelu 2021 

34 Asfaltare drumuri -1736,160 mii euro (fonduri de stat și 
BL -PNDL 2) 

Primăria comunei 
Nenciulești 

2021 

35 Modernizare drumuri de interes local -109,845 mii euro (AFIR și BL ) Primăria comunei 

Nenciulești 
2021 

36 Modernizare drumuri de interes local -2053 mii euro (CNI) Primăria comunei Peretu 2021 

37 Întreținere drumuri -91,343 mii euro (BL) Primăria comunei Piatra 2021 

38 Modernizare drumuri de interes local -1900 mii euro (BS, BL) Primăria comunei Plopii 
Slăvitești 

2021 

39 Pietruire drumuri comunale -307,43 mii euro (BL) Primăria comunei Purani 2021 

40 Pietruire drumuri locale -901 mii euro (PNDL) Primăria comunei Putineiu 2021 

41 Asfaltare și dalare șanțuri -160 mii euro (BL) Primăria comunei 

Răsmirești 
2021 

42 Modernizare drumuri sătești -3444,096 mii euro (PNDL) Primăria comunei Salcia 2021 
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43 Modernizare drumuri de interes local și vicinal -378,89 mii euro (PNDL) Primăria comunei Săceni 2021 

44 Reabilitare acumulare Tinoasa II, pod peste descărcătorul 
de ape mari și amenajare drum peste coronamentul 

barajului 

-270 mii euro (CNI) Primăria comunei Săceni 2021 

45 Modernizare drumuri de interes local -903,205 mii euro (PNDL) Primăria comunei Scurtu 
Mare 

2021 

46 Modernizare drumuri de interes local -1836,55 mii euro (PNDL) Primăria comunei Sfințești 2021 

47 Modernizare străzi -777,02 mii euro (PNDL) Primăria comunei Slobozia 

Mândra 
2021 

48 Modernizare drumuri de interes local -6708,946 mii euro(CNI) Primăria comunei Suhaia 2021 

49 Reabilitare drumuri -8o mii euro  Primăria comunei Tătărăștii 
de Sus 

2021 

50 Refacere intrări curți DJ 504 -10 mii euro  Primăria comunei Tătărăștii 

de Sus 
2021 

51 Modernizare drumuri locale -2020 mii euro (PNDL) Primăria comunei Trivalea 

Moșteni 
2021 

52 Asfaltare drumuri -3000 mii euro (PNDL) Primăria comunei Troianul 2021 

53 Modernizare drumuri de interes local -1871,30  mii euro (PNDL) Primăria comunei Vedea 2021 

54 Modernizare drumuri afectate de inundații -6781,477 mii euro (CNI) Primăria comunei Vitănești 2021 

C Modernizare și construire unități de învățământ    
1 Reabilitare unități de învățământ -2 unități de învățământ 

1441,8 mii euro (POR 2014-2020, BL, 
BS,FE) 

Primăria municipiului 

Alexandria 
2021 

2 Reabilitare unități de învățământ -9 unități de învățământ 

1441,8 mii euro (PNDL, BL, BS) 
Primăria municipiului 

Alexandria 
2021 

3 Reabilitare unități de învățământ -2 unități de învățământ 

309,62 mii euro (BL) 
Primăria municipiului 
Alexandria 

2021 

4 Dezvoltarea capitalului uman din municipiul Turnu Măgurele 

prin participarea la educație 

-909,597 mii euro (POC-FEDR, BS,BL) Primăria municipiului Turnu 

Măgurele 
2021 

5 Reabilitare unități învățământ -2 unități 
-347,819 mii euro (PNDL, BL) 

Primăria municipiului Turnu 
Măgurele 

2021 

6 Modernizare și dotare unități de învățământ -3 unități de învățământ 
-3694,85 mii euro 

Primăria orașului Zimnicea 2021 

7 Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 -483,023 mii euro (PNDL)-realizat 25% Primăria comunei Blejești 2021 
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Blejești 

8 Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița nr.2 Blejești -117,450 mii euro (AFIR)-realizat 
100% ( urmează recepția) 

Primăria comunei Blejești 2021 

9 Reabilitare termică și modernizare Grădinița nr.1 sat Nicolae 

Bălcescu 

-130,00 mii euro (PNDL) Primăria comunei 

Călmățuiu 
2021 

10 Reabilitare termică și modernizare Grădinița nr. 2 sat 

Călmățuiu 

-130,00 mii euro (–PNDL) Primăria comunei 

Călmățuiu 
2021 

11 Modernizare grădinița sat Ionașcu -287,285 mii euro (PNDL) Primăria comunei 
Călmățuiu de Sus 

2021 

12 Modernizare școala gimnazială veche -315,360 mii euro (PNDL) Primăria comunei 

Călmățuiu de Sus 
2021 

13 Modernizare grădiniță -150 mii euro (PNDR)-realizat 60% Primăria comunei 

Dobrotești 
2021 

14 Construire grup sanitar școală sat Drăgănești Vlașca -30,365 mii euro (BS, BL) Primăria comunei 
Drăgănești Vlașca 

2021 

15 Reabilitare, modernizare, dotare și extindere școală sat 

Drăgănești Vlașca 

-780,063 mii euro (CNI) Primăria comunei 

Drăgănești Vlașca 
2021 

16 Modernizare școala gimnazială din satul Orbeasca de Sus -705,271 mii euro (PNDL)-realizat 10% Primăria comunei Orbeasca 2021 

17 Program privind creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei clădirilor publice cu 

destinația unități de învățământ 

-612 mii euro (AFM) Primăria comunei Peretu 2021 

18 Consolidare, demolare, modernizare, extindere și dotare 

Scoala Gimnazială Rădoiești Deal 

-705,044 mii euro (PNDL) Primăria comunei Rădoiești 2021 

19 Reabilitare grădiniță -321,70 mii euro (BS) Primăria comunei Sârbeni 2021 

20 Modernizare Școala Gimnazială Segarcea Vale -690,73 mii euro (PNDL) Primăria comunei Segarcea 

Vale 
2021 

21 Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea școlii -828,481 mii euro (BS, BL) Primăria comunei Talpa 2021 

22 Reabilitare școală -70 mii euro (AFIR) Primăria comunei Troianul 2021 

D Dezvoltare infrastructură de sănătate și protecție 
socială 

   

1 Reabilitare termică Spitalul Caritas -2804 mii euro( FEDR,BS,BL) Primăria municipiului 

Roșiori de Vede 
2021 

2 Dotarea cu aparatură a Ambulatoriului de specialitate  -2250 mii euro (FEDR,BS,BL) Primăria municipiului 

Roșiori de Vede 
2021 

3 Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor 
Turnu Măgurele și Nikopol 

-811,253 mii euro (Programul Interreg 
VA România-Bulgaria-FEDR,BS,BL) 

Primăria municipiului Turnu 
Măgurele 

2021 
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4 Îmbătrânim frumos și demn- proiect integrat în domeniul 
social 

-365,476 mii euro (POR 2014-2020-
FEDR,BS,BL) 

Primăria municipiului Turnu 
Măgurele 

2021 

5 Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul 
Centrului Recreativ și mediul aferent în mun. Turnu 

Măgurele 

-4842,954 mii euro (FEDR,BS,BL) Primăria municipiului Turnu 
Măgurele 

2021 

6 Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalui orășenesc 
Zimnicea 

-3002,01 mii euro (POR) Primăria orașului Zimnicea 2021 

7 Modernizare Spital orășenesc Zimnnicea -4947,30 mii euro (CNI) Primăria orașului Zimnicea 2021 

8 Achiziție echipamente medicale pentru școli -216,11 mii euro (BL) Primăria orașului Zimnicea 2021 

9 Reabilitare dispensar uman Băbăița -80 mii euro (BL) Primăria comunei Băbăița 2021 

10 Construire dispensar uman -1053,782 mii euro (CNI) Primăria comunei 
Drăgănești Vlașca 

2021 

11 Proiect protecție socială-Sunt mândru că sunt bunic -564,12 mii euro (FE) Primăria comunei Gratia 2021 

12 Dotarea unităților de învățământ cu echipamente de 

protecție și dispozitive medicale 

-104mii euro (FEADR) Primăria comunei Lița 2021 

13 Dotarea unităților de învățământ cu echipamente de 

protecție și dispozitive medicale 

-200 mii euro (POIM) Primăria comunei Peretu 2021 

14 Modernizare centru permanență -30 mii euro ( BL) Primăria comunei 
Pietroșani 

2021 

15 Înființare centru de zi pentru servicii sociale -64,983 mii euro (AFIR) Primăria comunei Plosca 2021 

16 Centru de permanență  -256,032 mii euro (PNDL) Primăria comunei Scurtu 

Mare 
2021 

17 Centru de zi pentru copii -274,150 mii euro (PNDR-GAL) Primăria comunei 
Ștorobăneasa 

2021 

E Realizare cadastru sistematic    
1 Lucrări de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de 

sector cadastral, în cadrul PNCCF 

-nr. localități, sume alocate Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară  
2021 

2 Lucrări sistematice de cadastru în unitățile administrative 

cuprinse în Programul Național de Cadastru, Programul 

Operațional Regional 2014-2020 

-nr. localități, sume alocate Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară 

Teleorman 

2021 

3 Program național de cadastru și carte funciară -33,55 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria municipiului 

Roșiori de Vede 
2021 

4 Program național de cadastru și carte funciară -48,151 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria orașului Videle 2021 

5 Program național de cadastru și carte funciară -31,09 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria orașului  Zimnicea 2021 
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6 Realizare PUG și Regulament local de urbanism -142,85 mii euro (BS,BL)) Primăria orașului  Zimnicea 2021 

7 Program național de cadastru și carte funciară -33,35 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Băbăița 2021 

8 Program național de cadastru și carte funciară -32,65 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Beciu 2021 

9 Program național de cadastru și carte funciară -24,00 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Brânceni 2021 

10 Program național de cadastru și carte funciară -37,755 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Bujoreni 2021 

11 Program național de cadastru și carte funciară -62,50 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Bujoru 2021 

12 Program național de cadastru și carte funciară -16,01 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Buzescu 2021 

13 Program național de cadastru și carte funciară -89,00 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Călinești 2021 

14 Program național de cadastru și carte funciară -160,00 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Cervenia 2021 

15 Program național de cadastru și carte funciară -75,00 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Ciolănești 2021 

16 Realizare PUG -50 mii euro (BL) Primăria comunei Ciolănești 2021 

17 Program național de cadastru și carte funciară -34,00 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Crângeni 2021 

18 Program național de cadastru și carte funciară -210 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei 
Dobrotești 

2021 

19 Program național de cadastru și carte funciară -31,827 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei 
Drăgănești de Vede 

2021 

20 Program național de cadastru și carte funciară -(fonduri ANCPI) Primăria comunei 

Drăgănești Vlașca 
2021 

21 Program național de cadastru și carte funciară -32,75 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei 
Fântânele 

2021 

22 Definitivare planuri parcelare -592 mii euro (BL)-realizat 45% Primăria comunei Islaz 2021 

23 Program național de cadastru și carte funciară -18,521 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Lunca 2021 

24 Program național de cadastru și carte funciară -12,53 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Mavrodin 2021 

25 Reactualizare PUG -26 mii euro (BL) Primăria comunei 

Mârzănești 
2021 

26 Program național de cadastru și carte funciară -25,75 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Mereni 2021 
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27 Program național de cadastru și carte funciară -66,58 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Moșteni 2021 

28 Program național de cadastru și carte funciară -144 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Nanov 2021 

29 Realizare PUG -20 mii euro (BL) Primăria comunei Năsturelu 2021 

30 Program național de cadastru și carte funciară -32 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Sârbeni 2021 

31 Reactualizare PUG -40 mii euro (BL) Primăria comunei Peretu 2021 

32 Program național de cadastru și carte funciară -32,477 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Piatra 2021 

33 Program național de cadastru și carte funciară -32,477 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Piatra 2021 

34 Program național de cadastru și carte funciară -27 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei 
Pietroșani 

2021 

35 Program național de cadastru și carte funciară -34 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Plopii 

Slăvitești 
2021 

36 Program național de cadastru și carte funciară -33,575 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Purani 2021 

37 Program național de cadastru și carte funciară -40 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Putineiu 2021 

38 Actualizare PUG -4,2 mii euro (BL) Primăria comunei Săceni 2021 

39 Program național de cadastru și carte funciară -28,736 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei 
Scrioaștea 

2021 

40 Program național de cadastru și carte funciară -47,802 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Sfințești 2021 

41 Program național de cadastru și carte funciară -30 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Siliștea 2021 

42 Program național de cadastru și carte funciară -34,83 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Siliștea 
Gumești 

2021 

43 Program național de cadastru și carte funciară -33 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei 
Smârdioasa 

2021 

44 Program național de cadastru și carte funciară -32,728 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei 

Ștorobăneasa 
2021 

45 Program național de cadastru și carte funciară -32 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Tătărăștii 
de Sus 

2021 

46 Program național de cadastru și carte funciară -27,6 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Tigănești  2021 

47 Program național de cadastru și carte funciară -66,119 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Viișoara  2021 
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48 Program național de cadastru și carte funciară -108,731 mii euro (fonduri ANCPI) Primăria comunei Vitănești  2021 

F Construirea de infrastructură sportivă    
1 Construire bazin de înot didactic -1439,945 mii euro (CNI) Primăria municipiului  

Turnu Măgurele 
2021 

2 Construire bază sportivă de tip I -1152,130 mii euro (CNI) Primăria municipiului  

Turnu Măgurele 
2021 

3 Construire bază sportivă Tip I Dunărea Zimnicea -4373,66 (CNI) Primăria orașului Zimnicea 2021 

4 Teren de sport sintetic -52,30 mii euro (BL)-realizat 50% Primăria comunei Băbăița 2021 

5 Proiect pilot- constuire sală de sport școlară, sat Călinești -1633,00 mii euro (CNI) Primăria comunei Călinești 2021 

6 Amenajare teren sintetic sport -41 mii euro (BL) Primăria comunei 
Fântânele 

2021 

7 Înființare teren sport -61,127 mii euro (FEADR) Primăria comunei Gălăteni 2021 

8 Teren sport sintetic -90 mii euro (BL) Primăria comunei 

Mârzănești 
2021 

9 Teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale Gârdești -17,71 mii euro(AFIR)-realizat 30% Primăria comunei Necșești 2021 

10 Construire complex sportiv -2040 mii euro (CNI) Primăria comunei Peretu 2021 

11 Bază sportivă model tip I, stadion comunal -237,937 mii euro (PNDL) Primăria comunei 

Scrioaștea 
2021 

12 Amenajare teren de sport multifuncțional -77,718 mii euro (PNDR-GAL) Primăria comunei 

Ștorobăneasa 
2021 

G Construirea de locuințe pentru tineri    
1 Construire locuințe de tip ANL pentru tineri specialiști din 

învățământ și sănătate 
-47,955 mii euro pentru utilități din BL 
(program ANL, BL pentru utilități) 

Primăria orașului Videle 2021 

H Reabilitare monumente istorice, unități de cult, 

consolidarea patrimoniului cultural 

   

1 Sistematizare verticală și racorduri la utilități la obiectivul de 
investiții Centru multifuncțional pentru tineri 

-200,94 mii euro (BL) Primăria muncipiului 
Alexandria 

2021 

2 Podurile timpului: o abordare integrată pentru îmbunătățirea 
utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier  

Nikopol-Turnu Măgurele 

-5836,226 mii euro (Programul 
Interreg VA România-Bulgaria-

FEDR,BS,BL) 

Primăria municipiului Turnu 
Măgurele 

2021 

3 Drumul memoriei- Produse turistice transfrontaliere durabile 
pentru parcul memorial Grivitsa și Cetatea Turnu 

-1483,906 mii euro (Programul 
Interreg VA România-Bulgaria-

FEDR,BS,BL) 

Primăria municipiului Turnu 
Măgurele 

2021 
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4 Restaurare, consolidare, protecție și conservare a Catedralei 
Sfântul Haralambie  

-4411,143 mii euro (POR 2014-2020-
FEDR,BS,BL) 

Primăria municipiului Turnu 
Măgurele 

2021 

5 Reabilitare, modernizare și dotare cinematograf Flacăra -3251,377 mii euro(CNI, BL) Primăria municipiului Turnu 
Măgurele 

2021 

6 Reabilitare, consolidare și dotare Casa de cultură - (CNI) Primăria municipiului Turnu 

Măgurele 
2021 

7 Reabilitare, dotare, modernizare cinematograf Unirea 
Zimnicea 

-2812,61mii euro (CNI) Primăria orașului Zimnicea 2021 

8 Lucrări de conservare monumente istorice -10 mii euro (BL) Primăria comunei Băbăița 2021 

9 Modernizare, dotare și extindere așezământ cultural -561,434 mii euro (fonduri CNI)-

realizat 30% 

Primăria comunei Cervenia 2021 

10 Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea 

așezământului cultural din satul Ciolăneștii din Deal  

-523,5 mii euro (CNI) Primăria comunei Ciolănești 2021 

11 Reabilitare și modernizare cămin cultural -700 mii euro(AFI, CNI) Primăria comunei 
Dobrotești 

2021 

12 Reabilitare cămin cultural sat Florica -818,384 mii euro (CNI) Primăria comunei Dracea 2021 

13 Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ 

cultural în satul Furculești 

-489,790 mii euro (CNI) Primăria comunei Furculești 2021 

14 Construire cămin cultural -1200 mii euro (CNI) Primăria comunei Lița 2021 

15 Reabilitare cămin cultural sat Năsturelu -2000 mii euro (CNI) Primăria comunei Năsturelu 2021 

16 Reparație monument -22 mii euro (BL) Primăria comunei 
Pietroșani 

2021 

17 Reabilitare acoperiș cămin cultural -20,145 mii euro (BL) Primăria comunei Purani 2021 

18 Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, sat 

Putineiu 

-519 mii euro (AFIR) Primăria comunei Putineiu 2021 

19 Reabilitare monument istoric -6 mii euro (BL) Primăria comunei 
Răsmirești 

2021 

20 Construire centru cultural -173,024 (PNDL) Primăria comunei 

Ștorobăneasa 
2021 

I Alte proiecte    
1 Amenajare peisagistică parc -1853,64 mii euro (POR 2014-2020, 

BL, BS,FE) 

Primăria municipiului 

Alexandria 
2021 

2 Transport public ecologic- achiziție mijloace de transport 
public 

-6112,310 mii euro (POR 2014-2020, 
BL, BS,FE)  

Primăria municipiului 
Alexandria 

2021 

3 Transport public ecologic- reducerea emisiilor de carbon  -19,081,64 mii euro (POR 2014-2020, 

BL, BS,FE)  

Primăria municipiului 

Alexandria 
2021 
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4 Proiect integrat- Centru de tineret și străzi urbane pentru 
creșterea calității vieții  (creare centru tineret și amenajare 

grădină publică; reabilitare străzi) 

-4479,186 mii euro (POR 2014-2020-
FEDR,BS,BL) 

Primăria municipiului Turnu 
Măgurele 

2021 

5 Proiect integrat- Servicii educaționale și spații publice urbane 

îmbunătățite (creare centru educațional și reabilitare străzi) 

-3852,669 mii euro (POR 2014-2020-

FEDR,BS,BL) 

Primăria municipiului Turnu 

Măgurele 
2021 

6 Mediu-dotare module selective, amplasare recipient gunoi 
stradal 

-36 mii euro (BL) Primăria orașului Videle 2021 

7 Descoperă Dunărea- Achiziționarea unei ambarcațiuni de 

agrement pentru turism 

-237,38 mii euro (POPAM) Primăria orașului Zimnicea 2021 

8 Îmbunătățirea infrastructurii digitale la nivelul unităților de 

învățământ 

-402 mii euro (POC) Primăria orașului Zimnicea 2021 

9 Creșterea calității vieții prin reabilitarea și amenajarea unor 
spații publice urbane 

-4693,74 mii euro (POR) Primăria orașului Zimnicea 2021 

10 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Substației de 

ambulanță și Centrului de Recuperare și Consiliere 
Psihologică pentru Minori cu Dizabilități 

-591,12 mii euro (POR) Primăria orașului Zimnicea 2021 

11 Reabilitarea, extinderea și eficientizarea sistemului de 

iluminat public 

-1994,11 mii euro (BS ) Primăria orașului Zimnicea 2021 

12 Sistem supraveghere video -31,05 mii euro (BL)-realizat 80% Primăria comunei Băbăița 2021 

13 Pod peste Pârâul Călmățui în satul Caravaneți -415,00 mii euro (PNDL) Primăria comunei 
Călmățuiu 

2021 

14 Construire sediu administrativ primărie - prin CNI Primăria comunei 
Călmățuiu 

2021 

15 Amenajare acces proprietăți la drumurile de interes local -121,446 mii euro ( BL) Primăria comunei 

Ciuperceni 
2021 

16 Amenajare teren joacă copii -20 mii euro (BL) Primăria comunei 
Fântânele 

2021 

17 Sistem de supraveghere video stradală -39,711 mii euro Primăria comunei Lița 2021 

18 Pod din beton armat peste Râul Teleorman în satul 

Orbeasca de Sus 

-875,655 mii euro (PNDL)-executat 

18% 

Primăria comunei Orbeasca 2021 

19 Extindere rețea camere de supraveghere 30,447 mii euro ( BL) Primăria comunei Piatra 2021 

20 Modernizare parc -37 mii euro (BL) Primăria comunei 
Pietroșani 

2021 

21 Achiziționare echipamente și dispozitive pentru uz școlar, cu 

acces la internet, pentru desfășurarea activităților didactice 
în mediul online 

-24,692 mii euro (Fonduri europene) Primăria comunei Purani 2021 

22 Înființare loc joacă copii -9 mii euro (BL) Primăria comunei 2021 
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Răsmirești 

23 Înființarea unui punct de lucru ISU -311,45 mii euro (CNI) Primăria comunei Slobozia 
Mândra 

2021 

24 Amenajare spații de agrement și căi de acces -463,572 mii euro (POMAM) Primăria comunei Viișoara 2021 

25 Achiziție ambarcațiuni pentru agrement -47,792 mii euro (POPAM) Primăria comunei Viișoara 2021 

26 Extindere sediu primărie -194,125 mii euro (PNDR) Primăria comunei Vitănești 2021 

27 Modernizare târg comunal -135,625 mii euro (BL) Primăria comunei Vârtoape 2021 

V AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ    

1 Corectarea deficitului balanței comerciale- sprijinirea acelor 
produse agro-alimentare pentru care oferta internă este 

relativ redusă comparativ cu cererea actuală a pieței și 
potențialul existent 

-nr. programe, nr. beneficiari, sume 
alocate 

Direcția pentru Agricultură 
Județeană Teleorman 

2021 

2 Dezvoltarea agriculturii ecologice -nr. operatori înscriși în agricultura 

ecologică 
Direcția pentru Agricultură 

Județeană Teleorman 
2021 

3 Consolidarea proprietății prin aplicarea cadrului juridic 
specific 

-nr. acțiuni, dosare avize Direcția pentru Agricultură 
Județeană Teleorman 

2021 

4 Creșterea și accelerarea absorbției fondurilor europene și de 
la bugetul de stat, destinate finanțării sectorului agricol 

-nr. beneficiari, nr.proiecte, valoare -APIA-Centrul Județean 
Teleorman 

-Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor 
Rurale Teleorman 

2021 

5 Îmbunătățiri funciare- investiții în infrastructura de irigații -sume alocate ANIF- Filiala Teritorială de 

Îmbunățățiri Funciare 
Teleorman 

2021 

6 Securitate alimentară și siguranța alimentului -nr. acțiuni, programe 
-achiziție de echipamente și 

instrumentar de determinare și 

diagnostic PCR 

Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța 

Alimentelor Teleorman 

2021 

VI MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ    
1 Aplicarea politicii corecte și eficiente vizând pensiile -nr. decizii pensie, nr. contracte Casa Județeană de Pensii 

Teleorman 
2021 

2 Descurajarea încălcării legislației privind relațiile de muncă, 
respectiv a legislației privind sănătatea și securitatea în 

muncă printr-o activitate eficientă a Inspecției Muncii 

-nr. controale; 
-nr. angajatori sancționați; 

-nr. sancțiuni; 

-nr. persoane depistate fără forme 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Teleorman 

2021 
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legale ; 
-nr. amenzi; valoare 

-nr. măsuri 

3 Asigurări sociale: 

-Continuarea măsurilor de sprijin a angajaților și 

angajatorilor în perioada postpandemie Covid-19, inclusiv 
prin susținerea acestora din fonduri europene sau alte 

mecanisme; 
-evaluarea măsurilor de sprijin pentru acordarea de beneficii 

persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic: 

-aplicarea legii privitoare la venitul minim garantat; 
-îmbunătățirea conținutului programelor de formare 

profesională pentru ca cererea de locuri de muncă să se 
intersecteze cu oferta  angajărilor, inclusiv pentru categoriile 

care și-au pierdut locul de muncă în perioada pandemiei, 
prin prioritizarea dobândirii de cunoștințe în folosirea 

tehnologiei IT; 

-implementarea etapelor de creștere a alocațiilor pentru 
copii, așa cum au fost stabilite la nivel legislativ; 

-îmbunătățirea procedurilor de realizare a inspecției sociale; 
-verificarea aplicării măsurilor de promovare a accesibilizării 

mediului fizic și informațional pentru persoanele cu 

dizabilității. 

-nr. beneficiari; 

-nr. contracte de formare profesională; 

-nr. inspecții; 
-nr. măsuri. 

Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială 

Teleorman 

2021 

4 Eficientizarea politicii de ocupare  și de stimulare a  muncii, 

astfel încât să se ofere servicii competitive și adaptate 
realităților din piața muncii atât pentru angajatori, cât și 

pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă: 

măsuri active care să sprijine formarea continuă; 
continuarea măsurilor de sprijin a angajaților și angajatorilor 

în perioada postpandemie COVID; îmbunătățirea 
conținutului programelor de formare profesioanală. 

-nr. programe, nr. acțiuni, nr. măsuri, 

nr. beneficiari, sume alocate 

Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 
Teleorman 

2021 

5 

 

Dezvoltarea de noi servicii pentru victimele violenței 

domestice, prin finanțarea înființării mai multor centre de 
primiri în regim de urgență și extinderea rețelei de locuințe 

protejate pentru victimele violenței domestice 

Proiectul „Venus –104,65 mii euro Consiliul Județean 

Teleorman 

2021 

6 PRIORITATE – COPIII 
Pentru aceștia, va fi asigurat un viitor optim, bazat pe 

alternative de îngrijire și un proces de adopție ce urmărește 
interesul superior al fiecărui copil 

Proiectul „TEAM UP: Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor” 

-400 mii euro 

Consiliul Județean 

Teleorman 

2021 
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7 Prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și 
punerea în aplicare a legii și a strategiilor de prevenire 

suplimentare, cât și punerea la dispoziție la scară largă de 
servicii și de protecție, pentru ca victimele să aibă acces la 

ele 

Proiectul ,,Minerva’’  

 

Consiliul Județean 

Teleorman 

2021 

VII SĂNĂTATE    
1 Realizarea unei infrastructuri medicale moderne- finanțarea 

dezvoltării și modernizarea infrastructurii sanitare precum și 

dotarea unităților sanitare cu aparatură medicală, 
echipamente și mijloace de transport sanitare specifice; 

modernizarea ambulatoriilor de specialitate, a unităților de 

primiri urgențe 

-sume alocate Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 

Teleorman 

2021 

2 Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria 
-511,00 mii euro 

Consiliul Județean 

Teleorman 
2021 

3 Creșterea eficienței energetice a clădirii Serviciul Județean 
de Ambulanță Alexandria 

-189,00 mii euro 
Consiliul Județean 
Teleorman 

2021 

4 Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria, județul Teleorman 
-747,00 mii euro 

Consiliul Județean 

Teleorman 
2021 

5 Reabilitare infrastructura spitalelor pentru creşterea 

accesului la serviciile furnizate pe toate palierele sistemului 

medical: îngrijirea primară, incluzând asistenţa comunitară, 

asistenţa ambulatorie şi asistenţa de urgenţă 

-1016,65 mii euro Consiliul Județean 

Teleorman 
2021 

6 Dotări cu aparatură și echipamente medicale pentru spitale- 

Achiziţie de aparatură şi echipamente medicale pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria 

-1987,76 mii euro Consiliul Județean 
Teleorman 

2021 

7 Resurse umane în sănătate- identificarea soluțiilor privind 

atragerea de personal de specialitate în zonele defavorizate 

și mai puțin accesibile 

-nr. acțiuni, nr. cadre atrase Direcția de Sănătate 

Publică a Județului 
Teleorman 

2021 

8 Digitalizare și e-sănătate - implementarea unui sistem 

informatic integrat 

-dotări echipamente IT-sume alocate Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 

Teleorman 

2021 

9 Ameliorarea continuă a calității serviciilor medicale și 

îmbunătățirea sănătății populației 

-nr. programe educaționale de 

sănătate curative; sume alocate 

-nr. programe naționale privind 
asigurarea serviciilor medicale, a 

medicamentelor și dispozitivelor 

Casa de Asigurări de 

Sănătate Teleorman 

Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 

Teleorman 

2021 
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medicale în cadrul sistemului de 
asigurări; sume alocate 

VIII EDUCAȚIE    

1 Asigurarea unui învățământ de calitate în vederea 

obţinerii performanței în educaţie: 
 

- Susținerea excelenței în educație prin organizarea și 
desfășurarea concursurilor și olimpiadelor școlare la nivel 

local, județean; 

 
 

- Organizarea simulărilor examenelor naționale, la nivel 
judeţean, pentru Evaluarea naţională -clasa a VIII-a, 

Bacalaureat; 
-Organizarea și desfășurarea examenelor de Evaluare 

naţională 2021 a absolvenților de clasa a VIII-a, EN II, IV, 

VI, a examenului de Bacalaureat 2021; 
 

- Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a 

performanței școlare a elevilor (Centrul de excelență, Palatul 

Copiilor Alexandria). 

 

 
 

-nr. olimpiade și concursuri școlare 
organizate la nivel local, județean; nr. 

cadre didactice implicate; nr. elevi 

participanți; nr. premii obținute; 
 

- organizarea simulărilor examenelor 
naționale; organizarea E.N. II, IV, VI -

2021; organizarea Evaluării naţionale 
pentru clasa a VIII-a şi Bacalaureat 

2021; 

 
 

-nr.discipline de studiu cu activitate în 
Centrul de excelenţă; nr. elevilor 

selectați pentru pregătire în Centrul de 

excelență; nr. cadre didactice 
implicate. 

Inspectoratul Școlar 

Județean Teleorman 
2021 

2 Extinderea educaţiei antreprenoriale la unitățile de 

învățământ vocațional si tehnologic: 

-Promovarea ofertei educaţionale și organizarea admiterii la 

învățământul profesional și dual în toate unitățile cu 

învățământ profesional și tehnic, constituirea formațiunilor 

de studiu pe profiluri, domenii și calificări profesionale; 

-Flexibilizarea sistemului de formare profesională prin 

dezvoltarea parteneriatului cu instituţii de învăţământ - 

mediu de afaceri și certificarea absolvenților în calificări 

profesionale care asigură accesul pe piața muncii. 

 
 

 

-nr. claselor de învățământ profesional 
realizate pe domenii și calificări 

profesionale; ponderea planului realizat 
la învățământul profesional, clasa a IX-

a, an școlar 2021-2022. 

-nr. contracte – cadru și de practică 
încheiate cu operatorii care au solicitat 

învățământ profesional și dual; nr. 
absolvenți ai învăţământului 

profesional şi tehnic care au obținut 

certificarea pentru diferite niveluri de 
calificare profesională. 

 

Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman 

2021 
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3 Asigurarea șanselor egale la educație pentru 

minoritățile naționale și pentru grupurile 

dezavantajate: 

- Asigurarea locurile speciale de admitere în învățământul 

liceal pentru elevii de etnie rromă; 

-Susținerea continuării Programului „A doua șansă” – 

învățământ primar și secundar inferior. 

 
 

 
 

- nr. locuri rezervate pentru admiterea 
pentru anul școlar 2021-2022 a elevilor 

rromi; nr. elevi admiși; 

 
- nr. unităţi şcolare în care se 

desfăşoară programul „A doua şansă”. 

Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman 

2021 

4 Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea 

influenţei factorilor de protecţie în cadrul grupurilor 

vulnerabile, corelat cu nevoile şi particularităţile 

acestora (prin parteneriat cu C.J.R.A.E. Teleorman): 

-Monitorizarea programelor şi serviciilor de asistenţă 

psihopedagogică implementate la nivelul unităților de 

învățământ în parteneriat cu C.J.R.A.E. Teleorman; 

 

- Asigurarea derulării acțiunilor de prevenire a situaţiilor de 

inadaptare şcolară şi de reducere a factorilor de risc; 

-Asigurarea asistenţei specializate în aplicarea curriculumului 

centrat pe competenţe – multiculturalitate, la toate nivelurile 

de şcolaritate, în furnizarea unui curriculum individualizat / 

adaptat nevoilor de instruire a unor elevi / grupuri de elevi / 

elevi cu CES. 

 

 

 
 

 
- nr. programe şi servicii de asistenţă 

psihopedagogică derulate în școli 
parteneriat cu C.J.R.A.E. Teleorman; 

nr. unități de învățământ implicate; nr. 

elevi consiliați; 
 

- nr. părinți/cadre didactice care vor 
beneficia de consultanţă pe 

problematica tulburărilor identificate; 

 
- nr. responsabili de caz pentru 

copiii/elevii cu CES care au beneficiat 
de consultanță educațională acordată 

cadrelor didactice; nr. părinți ai 

copiilor/elevilor cu CES consiliați; nr. 
solicitări de învăţământ la domiciliu, 

avizate. 

Inspectoratul Școlar 

Județean Teleorman 
2021 

5 Asigurarea implementării programelor naţionale 

de protecţie socială acordate elevilor: 

Ajutor financiar pentru achiziţionarea de calculatoare 

„Euro 200”, conf. Legii nr. 269 /2004; 

Acordarea de manuale gratuite pentru elevii din 

 

 

 
-nr. beneficiari 

Inspectoratul Școlar 

Județean Teleorman 
2021 
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învăţământul preuniversitar; 

Acordarea de rechizite şcolare gratuite, conf. O.G. nr. 

33/ 2001 aprobată prin Legea nr.126/ 2002; 

Acordarea sprijinului financiar conform Programului 

național de protecție socială "Bani de liceu"; 

Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, conform 

Legii nr. 248/2015 şi a H.G. nr. 15/2016; 

Acordarea sprijinului financiar, de către stat, pentru 

elevii care frecventează învățământul profesional, 

inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare, 

realizat prin Programul național de protecție socială 

„Bursa profesională”. 

6 Asigurarea unei educaţii de calitate, prin proiecte şi 

programe educative locale, naţionale şi 

internaţionale: 

-Asigurarea consilierii și accesului la informații privind 

inițierea și implementarea proiectelor educative locale, 

județene, naționale și internaționale; 

- Facilitarea accesului la informaţii și programe educaționale 

în domeniile educației, finanțate din fonduri europene care 

vizează creșterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor 

didactice. 

 

 

 
 

- nr. articole de informare pe pagina 
web; nr. comunicate de presă; 

 

 
- nr. consfătuiri; nr. şedinţe de lucru; 

nr. proiecte finanţate în derulare. 

Inspectoratul Școlar 

Județean Teleorman 
2021 

IX TINERET ȘI SPORT    
1 TINERET- Formarea și dezvoltarea tinerilor; transparență 

decizională cu includerea tinerilor pe plan local și județean, 

includerea tinerilor cu posibilități reduse, formarea și 
dezvoltarea tinerilor 

-nr. programe, nr. activități, nr. 

participanți 

Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Teleorman 
2021 

2 SPORT- Dezvoltarea sportului de masă, sprijinirea sportului 
de performanță, dezvoltarea infrastructurii sportive 

-nr. activități, nr. participanți, nr. 
beneficiari  

Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Teleorman 

2021 
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X CULTURĂ    

1 Protecția monumentelor arheologice și istorice -nr. activități Direcția județeană pentru 
Cultură Teleorman 

2021 

2 Digitalizarea și reglementarea Listei monumentelor istorice -nr. activități Direcția județeană pentru 

Cultură Teleorman 
2021 

3 Activități creative, protejarea și punerea în valoare a 

patrimoniului cultural național 

-nr. programe, proiecte, activități, 

acțiuni, conferințe, consfătuiri, 

spectacole, expoziții; 
-fonduri alocate 

Consiliul Județean 

Teleorman 
2021 

XI AFACERI INTERNE    
1 Poliția Română și Jandarmeria Română, principalii actori în 

gestionarea ordinii publice- consolidarea capacității de 

intervenție și de reacție, pentru impunerea respectării legii 

-nr. acțiuni desfășurate 
-nr. amenzi 

-valoare amenzi 

-Inspectoratul Județean de 
Poliție Teleorman 

-Inspectoratul Județean de 

Jandarmi 

2021 

2 Implementarea Strategiei Naționale de ordine și siguranță 

publică prin misiuni specifice ale poliției de frontieră 

-nr. misiuni, acțiuni Serviciul Teritorial al Poliției 

de Frontieră Teleorman 
2021 

3 Consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a 
încălcării legislației rutiere, prin utilizarea sistemelor de 

monitorizare a traficului rutier   

-nr. acțiuni de prevenție, nr. măsuri, 
valoare 

Inspectoratul Județean de 
Poliție Teleorman 

 

2021 

4 Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de 
Urgență 

-nr. acțiuni, nr programe Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență 

Teleorman 

2021 

5 Continuarea și îmbunătățirea dotărilor la nivelul structurilor 

cu atribuții în domeniul  situațiilor de urgență prin utilizarea 

eficientă a fondurilor europene 

-nr. proiecte derulate, fonduri alocate Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 

Teleorman 

2021 

 

 

PREFECT 
 

Emilia PARASCHIVESCU 


