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PLANUL STRATEGIC INSTITUȚIONAL –  2021-2023 - CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

CUPRINS   

❖ Introducere   

❖ Fundamentarea elaborarii PSI  

❖ Metodologie   

❖ Rezumat executiv   

COMPONENTA DE MANAGEMENT (CM)  

• Profilul instituțional  

• Mandat, viziune și valori comune  

• Analiza mediului intern și extern  

• Obiective strategice  

COMPONENTA DE BUGET (CB)/ PROGRAMARE BUGETARĂ (CPB)  

➢ Programe bugetare  

Obiectivul Strategic 1: Dezvoltarea economică 

- Programul 1.1: Orașele HUB și noul antreprenoriat  

- Programul 1.2: Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare CLUSTER 

- Programul 1.3 : Schema ajutor de stat pentru facilități parc industrial 

Obiectivul Strategic 2: Creșterea capacității administrative 

- Programul 2.1: Management (de suport) organizațional  

- Programul 2.2 : Departament suport SOHO : small-office, home-office (pârghie de activitate pentru 

perioade de criza , izolare…) 

- Programul 2.3 : Managementul crizei – masuri tranzitorii si permanente (risc, hazard) in 

parteneriat cu organismele competențelor partajate 

- Programul 2.4 : Elaborarea unei scheme de ajutor de stat de tip SIEG1 

 

 

 
1 Servicii de interes economic general 



 
 

Obiectivul Strategic 3: Amenajarea teritoriului 

- Programul 3.1: Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Dâmbovița  la 

principalele rute de transport naţional şi internaţional – signalistica specializată  (pentru persoane 

cu dizabilități) 

- Programul 3.2: Dezvoltarea mediului de locuire pentru persoanele vulnerabile și locuințe 

accesibilizate  

- Programul 3.3 : Dezvoltarea rețelei BB și acoperirea unui areal cât mai extins, ca sprijin pentru 

sistemele de comunicație și învățământ  

- Programul 3.4: Concept conurbație – estetica orașului – construcții efemere și permanente la 

dimensiune umană 

Obiectivul Strategic 4: Dezvoltarea/modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională;  sprijin 

pentru dezvoltarea culturală   

Programul 4.1: Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Dâmbovița - accesibilizarea unităților 

de învățământ și pregătirea acestora pentru accesul tuturor elevilor în  învățământul de masă 

Programul 4.2: Dezvoltarea unor trasee culturale, investiții prioritare în localitățile care dețin  capacitate 

de cazare și utilități 

Obiectivul Strategic 5: Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială 

- Programul 5.1: Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar – 

laboratoare analize itinerante 

-  Programul 5.2: Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul 

Dambovița - centre suport pentru cunoasterea tehnologiilor  sistemelor asistive 

- Programul  

- 5.3 : Salvarea și capitalizarea bazei de tratament balnear (existentă) și dezvoltarea altora noi 

Obiectivul Strategic 6: Protecția și conservarea mediului natural și antropic 

- Programul 6.1: Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului – inventar ecologic al zonelor protejate 

- Programul 6.2: Conservarea mediului natural – construire Biodom 

 

➢ Programe și măsuri conexe, indicatori de realizare imediată   

   COMPONENTA DE IMPLEMENTARE (MONITORIZARE ȘI RAPORTARE) 

❖ Planul anual de lucru (PAL)/ Planul de acțiune anual (PAA)  

❖ Monitorizarea performanței (raportarea) și evaluarea PSI  

❖ Anexa 1. Analiza mediului extern (PESTLE) 

❖ Anexa 2. Planul Strategic Instituțional pe termen mediu (perioada 2021-2023) al Consiliului 

Județean Dâmbovita (tabel sintetic)   

  


