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Capitolul Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget 
 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

1 Combaterea fermă 
a evaziunii fiscale 

1. Creşterea 
eficien ei ac iunilor 

preventive şi de 
îndrumare a 

controlului fiscal - 
Combaterea 
riscurilor de 

neconformare 
fiscal  

Aplicarea principiilor de management al 
riscurilor prin dezvoltarea analizei de risc la 

nivelul întregii activit i de selectare a 
contribuabililor pentru inspec ia fiscal . 

Monitorizarea contribuabililor nou-înfiin a i 
înregistra i în scopuri de TVA, categorie cu 
poten ial ridicat de evaziune fiscal  în ceea 

ce priveşte condi iile constituirii, capacitatea 
de a desf şura activitatea economic  pentru 

care au fost autoriza i. 
Verificarea activit ii societ ilor comerciale 

care au înregistrat deconturi succesive cu 
sume negative de TVA şi nu au solicitat 

rambursare. 

Analizarea permanent  a indicatorilor de 
solvabilitate a contribuabililor în vederea 

preîntâmpin rii acumul rii de datorii mari, 
comparativ cu situa ia patrimonial  şi evit rii 

imposibilit ii execut rii silite. 

Intensificarea dispunerii de m suri 
asigur torii de c tre organele de inspec ie 

fiscal  în cazurile care prezint  riscul 
sustragerii, ascunderii sau risipirii 

patrimoniului. 

Gradul de realizare a 
programului de încas ri 
venituri bugetare (valori 

brute), %. 

Nr. inspec ii efectuate de un 
inspector la contribuabili 

persoane juridice, 
nr./inspector. 

Nr. inspec ii efectuate de un 
inspector la contribuabili 

persoane fizice, 
nr./inspector. 

Evolu ia stocului de 
deconturi cu sume negative 

de TVA cu op iune de 
rambursare care, la sfârşitul 
lunii au termenul legal de 
solu ionare întârziat, mai 
mult cu 90 de zile fa  de 

stocul de astfel de deconturi 
de la sfârşitul anului 

precedent. 

106,53 % 

 

 

6,05 % 

 

 

10,69% 

 

 

 

0 

Administra ia 
Jude ean  a 

Finan elor Publice 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Verificarea activit ii desf şurate de 
contribuabilii persoane fizice care au efectuat 

tranzac ii imobiliare. 

Identificarea persoanelor fizice şi juridice 
care, deşi desf şoar  activit i comerciale, nu 

se înregistreaz  ca pl titori de impozite şi 
taxe. 

Intensificarea controalelor în domeniul 
combaterii muncii la negru şi a 

subdimension rii declar rii contribu iilor 
sociale prin înt rirea colabor rii cu 

Inspectoratul Teritorial de Munc  Vâlcea. 

Consolidarea controlului documentar pentru 
extinderea bazei de impozitare în rândul 

persoanelor fizice şi juridice. 

Comunicarea operativ  cu contribuabilii în 
vederea solu ion rii problemelor ap rute în 

timpul inspec iei fiscale, în cadrul 
parteneriatului Fisc - contribuabil. 

Combaterea fraudei în domeniul TVA prin 
eficientizarea schimbului de informa ii de 

risc, efectuarea de inspec ii fiscale la 
operatorii economici pl titori de acciz  care 
desf şoar  opera iuni de  importuri, achizi ii 

intracomunitare etc. 

Administra ia 
Jude ean  a 

Finan elor Publice 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 2. Creşterea 
eficien ei activit ii 
de inspec ie fiscal  

Extinderea procedurilor utilizate în selectarea 
pentru control pe baza analizei de risc a 

contribuabililor, din domeniile cu risc fiscal 
ridicat. 

Intensificarea ac iunilor de verificare a 
pre urilor de transfer în scopul identific rii 

contribuabililor afilia i. 

Selectarea pentru inspec ie fiscal  a 
persoanelor fizice cu venituri mari pe baza 
analizei de risc, identificarea veniturilor 

nedeclarate, asigurarea unei inform ri cât 
mai bune a acestei categorii de contribuabili 

pentru în elegerea legisla iei fiscale în 
vederea conform rii voluntare la declararea 

veniturilor ob inute. 

Selectarea pentru ac iunile de verificare a 
contribuabililor care au înregistrat pierderi în 

anii anteriori, identificarea cauzelor şi 
aplicarea m surilor legale. 

Aplicarea unui tratament unitar şi 
nediscriminatoriu pentru contribuabili, care 

s  asigure evitarea subiectivismului şi 
reducerea suspiciunilor de corup ie. 

Perfec ionarea profesional  a personalului 
din Inspec ia Fiscal  pe baza unor tematici, 
studii de caz, analize aplicate domeniilor cu 

risc ridicat de evaziune fiscal , în scopul 
îmbun t irii calit ii actului de control. 

Sume atrase suplimentar 
(nete) pe un inspector, 

urmare a inspec iilor fiscale 
efectuate la contribuabili 

persoane fizice, lei. 

Sume atrase suplimentar 
(nete) pe un inspector, 

urmare a inspec iilor fiscale 
efectuate la contribuabili 

persoane juridice, lei. 

Ponderea num rului 
deciziilor de impunere în 
total rapoarte de inspec ie 

fiscal  încheiate la 
contribuabili persoane 

juridice şi persoane fizice, 
%. 

Rata de încasare a 
obliga iilor recuperabile 
stabilite suplimentar de 
inspec ia fiscal  pentru 
persoane juridice, %. 

Rata de încasare a 
obliga iilor recuperabile 
stabilite suplimentar de 
Inspec ia Fiscal  pentru 

persoane fizice, %. 

 

314.496 lei 

 

 

 

 

509.626 lei 

 

 

 

87,57 % 

 

 

 

 

28,99 % 

 

 

 

22,42 % 

Administra ia 
Jude ean  a 

Finan elor Publice 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Perfec ionarea colabor rii cu administra iile 
fiscale şi organismele europene pentru 
depistarea firmelor fantom , în vederea 

prevenirii şi combaterii fraudei 
transfrontaliere. 

Selec ionarea personalului în vederea 
specializ rii pentru implementarea 
procedurilor de verificare în mediul 

electronic. 

Dezvoltarea schimbului de informa ii cu 
celelalte structuri din sistemul Direc iei 

Generale a Finan elor Publice Craiova, cu alte 
institu ii şi autorit i na ionale, din Statele 

Membre ale Uniunii Europene, valorificarea 
acestora pentru diminuarea actelor de 

evaziune fiscal . 

Îmbun t irea colabor rii organelor fiscale 
cu cele de cercetare şi urm rire penal . 

Administra ia 
Jude ean  a           

Finan elor Publice 
Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Îmbunătă irea 
colectării şi 
stimularea 

conformării la 
declarare şi plată 

1. Creşterea 
eficien ei colect rii 

şi reducerea 
volumului 
arieratelor 

Monitorizarea strict  a arieratelor mari şi 
recente, reducerea volumului arieratelor 

aflate în sold la sfârşitul anului 2016. 

Aplicarea riguroas  a m surilor de angajare a 
r spunderii solidare şi de declarare a 

insolvabilit ii. 

Dinamizarea şi eficientizarea ac iunilor de 
valorificare a bunurilor mobile şi imobile în 

procedura de executare silit . 

Gradul de realizare a 
programului de încas ri 
venituri bugetare (valori 

brute), %. 

Gradul de realizare a 
programului de încas ri 
venituri bugetare (valori 

nete), %. 

Gradul de încasare/stingere 
a arieratelor din executare 

106,53 % 

 

 

 

106,56% 

 

71,60 % 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Identificarea şi monitorizarea lunar  a 
contribuabililor care îndeplinesc condi iile de 

a fi declara i inactivi. 

Monitorizarea permanent  a încas rilor la 
bugetul general consolidat în vederea 

realiz rii programului de încas ri la nivelul 
fiec rei unit ii teritoriale. 

Monitorizarea solu ion rii în termen a 
deconturilor de TVA cu op iune de 

rambursare în scopul efectu rii compens rii 
eventualelor obliga ii restante pentru evitarea 

acumul rii de arierate. 

Analizarea tuturor informa iilor din bazele de 
date proprii sau ale altor 

institu ii, pentru a se identifica sursele de 
recuperare de la contribuabili a obliga iilor 

fiscale restante. 

Dezvoltarea schimbului de informa ii şi a 
asisten ei reciproce cu Statele Membre, cu 
alte institu ii şi autorit i na ionale pentru 

recuperarea de la contribuabili a obliga iilor 
fiscale restante. 

Aplicarea strict  a sistemului de acordare a 
înlesnirilor la plat  pentru contribuabilii 

afla i în dificultate generat  de lipsa 
temporar  a disponibilit ilor b neşti, m sur  

care s  sprijine mediul de afaceri în scopul 
impulsion rii încas rii obliga iilor bugetare 

şi reducerii arieratelor. 

silit  la persoane juridice, 
%. 

Rata de colectare a 
arieratelor la persoane 

juridice, %. 

Ponderea încas rilor 
realizate prin aplicarea 

m surilor de executare silit  
în total venituri încasate, %. 

Gradul de procesare în 
termen a declara iilor 

fiscale, %. 

 

 

17,01 % 

 

 

11,80 % 

 

 

100 % 

Administra ia 
Jude ean  a           

Finan elor Publice 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 2. Sporirea 
eficien ei şi 

dinamicii colect rii 
veniturilor 

Extinderea utiliz rii mijloacelor informatice 
pentru monitorizarea şi managementul 

arieratelor bugetare. 

Reducerea costurilor de colectare şi 
prevenirea acumul rii de arierate. 

Extinderea aplic rii m surilor asigur torii în 
situa iile în care sunt indicii de sustragere de 

la executare silit  de c tre debitori a 
bunurilor şi veniturilor urm ribile. 

Perfec ionarea calific rii profesionale a 
întregului personal în vederea aplic rii ferme 

a legisla iei fiscale în scopul creşterii 
gradului de colectare a veniturilor bugetare. 

Selectarea cu prioritate în vederea efectu rii 
controlului a contribuabililor care 

înregistreaz  un grad de conformare sc zut la 
plata crean elor bugetare. 

Gradul de realizare a 
programului de încas ri 
venituri bugetare (valori 

brute), %. 

Rata de colectare a 
arieratelor la persoane 

juridice, %. 

106,53 % 

 

 

17,01 % 

Administra ia 
Jude ean  a           

Finan elor Publice 
Vâlcea 

 

 3. Îmbun t irea 
asisten ei 

contribuabililor şi 
creşterea 

transparen ei 

Consolidarea parteneriatului Administra ie 
Fiscal  - contribuabil prin: mediatizarea 

legisla iei în vederea inform rii şi educ rii 
din punct de vedere fiscal;  îmbun t irea 
calit ii serviciilor acordate cet enilor şi 

mediului de afaceri. 

Informarea contribuabililor în scopul 
asigur rii cunoaşterii, în elegerii şi aplic rii 
corecte a legisla iei fiscale în vigoare pentru 
creşterea gradului de conformare voluntar . 

Gradul de realizare a 
programului de încas ri 
venituri bugetare (valori 

brute), %. 

Gradul de realizare a 
programului de încas ri 
venituri bugetare (valori 

nete), %. 

106,53 % 

 

 

 

106,56 % 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Mediatizarea avantajelor oferite de 
depunerea on-line a declara iilor şi plata 

electronic  a obliga iilor fiscale. 

Dezvoltarea comunic rii interne şi externe în 
scopul creşterii calit ii serviciilor oferite 

contribuabililor. 

Reducerea contactului direct între angaja i şi 
contribuabili prin încurajarea accesului 

electronic la informa iile fiscale. 
Implementarea Spa iului Privat Virtual 

pentru realizarea comunic rii electronice a 
informa iilor şi înscrisurilor între ANAF şi 

persoanele fizice, în leg tur  cu situa ia 
fiscal  a acestora. 

Simplificarea accesului la serviciile 
administra iei fiscale şi reducerea timpului 

alocat de contribuabil în vederea îndeplinirii 
obliga iilor fiscale prin func ionarea în mod 
corespunz tor al ghişeului unic organizat la 
nivelul Administra iei Jude ene a Finan elor 

Publice Vâlcea. 

Creşterea operativit ii în oferirea 
informa iilor solicitate prin mediatizarea şi 
îndrumarea contribuabililor de a solicita 

asisten  telefonic  prin intermediul centrului 
unic de asisten  (call-center ) organizat la 

nivel central în cadrul ANAF 
(031.403.91.60), la care sunt conectate  toate 

centrele  regionale. 

Gradul de conformare 
voluntar  la plata 

obliga iilor fiscale, % 

Gradul de depunere 
voluntar  a declara iilor 

fi scale pe tipuri de impozite, 
% 

83,47 % 

 

 

97,08 % 

Administra ia 
Jude ean  a           

Finan elor Publice 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 Îndrumarea şi 
sprijinirea 
unită ilor 

administrativ-
teritoriale în 
elaborarea 

bugetelor locale şi 
execu ia acestora, 

precum şi a 
bugetelor 

celorlalte institu ii 
publice din jude  

 

Raportarea la MFP a situa iilor privind: 
execu ia operativ  a contului Trezoreriei 
Statului; contul de execu ie a cheltuielilor 

bugetului de stat în profil economic; 
proiectele de buget local ini iale şi 

rectificate; execu ia bugetelor locale pe 
ansamblul jude ului Vâlcea. 

Verificarea, centralizarea şi raportarea la 
MFP a situa iilor privind conturile de 

execu ie lunare a conturilor de execu ie a 
creditelor interne şi externe şi a veniturilor şi 

cheltuielilor în afara bugetului local, 
raportate de c tre unit ile administrativ-

teritoriale. 

Centralizarea, monitorizarea şi transmiterea 
la MFP a situa iilor lunare privind pl ile 

restante ale unit ilor administrativ-
teritoriale. 

Calcularea lunar  şi virarea sumelor cuvenite 
unit ilor administrativ-teritoriale din cotele 

defalcate din impozitul pe venit, în func ie de 
respectarea condi iei privind reducerea 

lunar  cu 5%, respectiv 3%, a arieratelor 
unit ilor administrativ-teritoriale/spitalelor 

publice de subordonare local . 

Verificarea, centralizarea şi transmiterea la 
MFP a situa iilor financiare trimestriale şi 
anuale privind execu ia bugetelor locale. 

Execu ii operative zilnice. 100 % Administra ia 
Jude ean  a           

Finan elor Publice 
Vâlcea 
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Nr. 
 Crt. 

Directii de actiune Actiuni Indicatori anuali 
masurabili propusi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabila 

2 Realizarea programului lunar de 
incasari, intarirea controlului 

documentar cu privire la originea 
marfurilor si a valorii in vama, 

intensificarea controalelor fizice si 
reverificarea declaratiilor vamale  pe 

baza indicatorilor si a  analizei de 
risc.Urmarirea tranzitelor vamale 

emise 

Incasari realizate/program incasari 100% 100% Biroul Vamal 
Vâlcea 

 Num r declaratii vamale 
controlate pe baza analizei de risc 

1.500 declaratii 
vamale 

800 declaratii vamale 

Num r actiuni de reverificare 400  declaratii 
vamale 

250  declaratii 
vamale 

Num r de actiuni de 
control/Num r de lucratori 

350  controale de 
reverificare 

185  controale de 
reverificare 

Sume suplimentare constatate ca 
urmare a controlului ulterior(lei) 

100.000 91.614 

Num r tranzite confirmate in 
calitate de birou vamal de 

destinatie/Num r tranzite sosite 

100% 100% 

Protejarea teritoriului vamal national 
si comunitar prin diminuarea 

traficului ilicit cu specii salbatice de 
fauna si floara.Protejarea drepturilor 

de propietate intelectuala prin 
combaterea traficului de marfuri 
contrafacute si pirat.Combaterea 

traficului de droguri, arme, munitii, 
produse cu dubla utilizare, alte 

produse cu regim special 

Num r total de controale fizice 
colete postale/Num r total colete 

postale 

100% 100% 

Numar de controale antidrog 58 controale 40 controale 

Num r de controale DPI 45 controale 29controale 

Num r total de constatari efectuate 20  procese-verbale 16  procese-verbale 
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Nr. 
 Crt. 

Directii de actiune Actiuni Indicatori anuali 
masurabili propusi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabila 

 Urmarirea inchiderii miscarilor cu 
produse accizabile in regim suspensiv 

prin consiltarea zilnica a aplicatiei 
informatice EMCS-RO si efectuarea 

controalelor in urma consultarii 
modului EMCS-Riscuri 

Num r e-DAI inchise/Num r e-
DAI emise in aplicatia EMCS 

100% 100% Biroul Vamal 
Vâlcea 

 

Prelucrarea cererilor de autorizare, 
efectuarea de controale preautorizate 

a agentilor economici cu produse 
accizabile 

Num r autorizatii emise/ Num r 
cereri primite 

100% 100% 

Num r controale preautorizate/ 
Num r autorizatii emise 

100% 100% 

Asigurarea unui serviciu public de 
calitate 

Perfectionarea profesionala a 
personalului vamal prin 

participarea la programele de 
pregatire de la nivel local si 

national 

10  teme 5 teme 

Reducerea timpilor de rezolvare a 
cererilor depuse de contribuabili la 

autoritatea vamala 

10% 100 % 

Verificarea modului in care 
personalul vamal respecta Codul 

de coduita 

12 supracontroale 6 controale 

Prelucrarea trimestriala  a 
prevederilor Codului de conduita 

4 2 
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Capitolul Politici industriale. Politici în domeniul resurselor minerale neenergetice. Comer  i rela ii interna ionale. Protec ia consumatorului 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate  
responsabilă 

1 Monitorizeaz  şi r spunde de 
comer ul intracomunitar, importul, 
exportul şi tranzitul de animale vii, 
produse şi subproduse de origine 

animal / non animal  şi, dup  caz, 
produsele destinate nutri iei 
animalelor, pe teritoriul de 

competen ; 

Verific  documentele, realizeaz  control 
fizic şi de identitate; transmite c tre 
ANSVSA, date privind produsele 

provenite din ri ter e sau comercializate 
intracomunitar, conform domeniului de 

competen ; 
Realizeaz  misiuni de audit în unit i de 

profil 

La fiecare import 
 
 
 
 

250 audituri 

100% 
 
 
 
 
     100% 

Direcția Sanitar  
Veterinar  i pentru 

Siguranța 
Alimentelor Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea desf şur rii activit ilor 
sanitar veterinare publice organizate 
la nivel jude ean, pentru realizarea 
obiectivelor Autorit ii Na ionale 

Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguran a Alimentelor. 

Realizarea programului de supraveghere 
prin control oficial şi/sau  prelevare probe, 

la nivel jude ean 

3500 controale 
oficiale 

1200 probe 

100% 

Protejarea, la nivel jude ean, a 
intereselor consumatorilor incluzând 

practici corecte în comer ul cu 
alimente, inând cont, atunci când 
este cazul, de protec ia s n t ii şi 
bun st rii animalelor, a s n t ii 

plantelor şi a mediului înconjur tor; 
realizarea liberei circula ii a 

alimentelor şi a hranei pentru 
animale, fabricate sau puse pe pia  

în conformitate cu principiile şi 
cerin ele generale prev zute în 

legisla ia aplicabil . 

Realizeaz  în teritoriu  ac iunile din 
Programul ac iunilor de supraveghere, 

prevenire, control şi eradicare a bolilor la 
animale, a celor transmisibile de la 

animale la om, protec ia animalelor şi 
protec ia mediului, 

270 probe 
 

640 controale 
oficiale 

100% 
 
       100% 

Asigurarea siguran ei alimentare şi 
s n t ii publice prin controlul de 

Examen microbiologic şi fizico-chimic al 
produselor alimentare 

8000 probe 
 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate  
responsabilă 

laborator microbiologic şi fizico-
chimic al produselor alimentare 

Examen microbiologic şi fizico-chimic al 
apei potabile 

Examen microbiologic pentru controlul 
st rii de igiena a unit ilor de industrie 

alimentar  

300 probe 
 

1900 probe 

100% 
 
      100% 

Direcția Sanitar  
Veterinar  i pentru 

Siguranța 
Alimentelor Vâlcea 

 
 Asigurarea st rii de s n tate şi 

bun stare a animalelor prin 
supravegherea şi diagnosticul bolilor 
la animale şi controlul de laborator 

al furajelor 

Supravegherea si diagnosticul bolilor 
bacteriene, virale ,parazitare si prionice la 

animale 
Examenul de laborator al furajelor 

97000 probe 
 
 

350 probe 

100% 
 
 

100% 

Realizare venituri proprii Venituri din analize de laborator 
Alte venituri 

350 mii lei 
1.400 mii lei 

100% 
100% 

Pl i efectuate pentru func ionarea 
DSVSA 

Pl i din subven ii şi venituri proprii 13.300 mii lei 100 % 

Dezvoltarea cooper rii cu institu iile 
statului, organiza ii 

nonguvernamentale, asocia ii 
publice şi private reprezentate la 
nivel teritorial, precum şi cu alte 

institu ii na ionale/ interna ionale pe 
domeniul s u de activitate. 

Particip  la ac iuni comune de control 
oficial cu alte institu ii sau la verificarea şi 

cercetarea unor presupuse abuzuri sau 
ilegalit i pe domeniul specific de 

activitate; 
 

ori de câte ori este 
nevoie 

100% 

 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2 Valorificarea deşeurilor Realizarea proiectului de producere şi lansare 
pe pia a  din România  a produsului “agregate 

uşoare din cenuş  pentru Betoane” 

Intocmirea studiului de 
fezabilitate pentru 

ini ierea proiectului: 
“Producerea de agregate  
uşoare din cenuş  pentru 
betoane la CET Govora” 

10% 
-Încercari de 

laborator 
efectuate 

Consiliul 
Județean Vâlea 

S.C. CET Govora 
S.A 
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Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propu i 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

3 
 

Verificarea asigur rii cerințelor de 
securitate i/sau de conformitate a 

produselor i serviciilor, precum i a 
protecției drepturilor i intereselor 

economice ale consumatorilor privind 
furnizarea de produse i servicii, 

inclusiv servicii financiare i de interes 
public. 

Acțiuni de control pentru 
verificarea prevederilor legale 

privind protecția consumatorilor în 
diferite domenii, conform 

programelor tematice de control 
trimestriale din anul 2013, a 

notific rilor RAPEX i a 
tematicilor proprii de control 

Nr. acțiuni de control 
/ an :  1500 

 

Nr. acțiuni de 
control 

880 
 
 

Comisariatul 
Regional pentru 

Protec ia 
Consumatorilor 

Regiunea 
SV Oltenia 

Craiova 
Comisariatul 

Jude ean pentru 
Protec ia 

Consumatorilor 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperarea cu alte instituții ale  
administrației publice centrale i  

locale în  
realizarea de acțiuni de control 

Desf urarea de acțiuni mixte 
de control cu reprezentanți ai altor 

instituții publice cu atribuții de 
control, în ocazii deosebite ( 

s rb tori legale, perioada estival , 
manifest ri cu aglomerare de 

persoane, etc) 
Participarea în comisiile de 

distrugeri în colaborare cu Garda 
Financiar , Direcția General  a 
Finanțelor Publice i IPJ Vâlcea 

Nr. acțiuni de control/ an: 
100 

Nr. acțiuni de 
control 

45 

Dezvoltarea instrumentelor de 
informare, educare si evaluare a 

gradului de satisfactie a consuamtorilor 

Furnizarea de informatii cu privire 
la masurile de satisfactie a 

consumatorilor si drepturile 
acestora, utilizarea unor servicii 
care le pot afecta viata, sanatatea 

sau interesele economice 

Nr. acțiuni de informare 
i consilere / an: 100 

 

Nr. acțiuni de 
informare i 
consilere / an 

48 
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Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propu i 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Cercetarea i soluționarea reclamațiilor 
consumatorilor 

Primirea, verificarea i  rezolvarea 
reclamațiilor primite de la 

consumatori 
 

Indicator necuantificabil 
 

470 reclamatii 
inregistrate 

 
 
 

Comisariatul 
Regional pentru 

Protec ia 
Consumatorilor 

Regiunea 
SV Oltenia 

Craiova 
Comisariatul 

Jude ean pentru 
Protec ia 

Consumatorilor 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Capitolul Fonduri europene 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1 Construc ia/reabilitarea/ 
modernizarea şoselelor de 
centur  cu statut de drum 
jude ean aflate pe traseul 

drumului jude ean respectiv 

Depunerea următoarelor proiecte 
în cadrul POR 2014-2020 

- Termen realizare     
lucr ri: 2017-2021 

-  
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea: 
Direc ia General  

Programe şi 
Rela ii Externe; 
Direc ia Tehnic  

Modernizare DJ 678, Limita Jud. Olt 
- Dr goeşti - Casa Veche - Dr gioiu - 

Galicea - Br tia - Cremenari - 
Bercioiu - Ruda - Bârseşti - Barza - 

Budeşti (DN7-E81), km 2+190-
42+560, jud. Vâlcea 

38,554 km reabilitați 
+23 poduri reabilitate; 

Stadiul actual: 
- În curs de finalizare 
înc rcare cererea de 

finanțare în MY SMIS. 

 
 
 

90% 

Modernizare DJ 678A, DN 64 
(T t rani- Bratia Vale - Cocoru - 

Dealu Mare - Predeşti - Corbii din 
Vale - Popeşti - Ginerica - Limita jud. 

Argeş, km 0+000-25+290, jud. 
Vâlcea 

26,868 km reabilitați +14 
poduri 

reabilitate: 
Stadiul actual: 

În data de 12.06.2017 a 
fost transmis  cererea de 

finanțare. 

 
 
 

100% 

Modernizare DJ 703G, Jiblea - 
S l trucel - Berisl veşti - Limita jud. 
Argeş, km 2+200-15+800 jud. Vâlcea 

12,650 km reabilitați + 4 
poduri reabilitate; 
+1 pod modernizat 

Stadiul actual: 
În curs de finalizare 
înc rcare cererea de 

finanțare în MY SMIS. 

 
 
 

90% 

Modernizare  DJ 646, B beni (DN 
64) - B lu oaia - M n ileşti - 

Genuneni - Foleşti - Dumbr veşti - 
Foleştii de Sus - Tomşani (DN67) - 

Costeşti - M n stirea Bistri a - 

37,860 km reabilitați +7 
poduri reabilitate; 
Stadiul actual: 

Elaborarea documenta iei 
pentru lansarea 

procedurii de achizi ie 

 
 
- 



 18 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

M n stirea Arnota, km 0+000-
37+860, jud Vâlcea 

public  a serviciilor de 
elaborare a SF 

 Eficienț  energetic  a c dirilor 
publice, rezidențiale 

Consolidarea i reabilitarea termic  a  
secțiilor Spitalului Județean de 

Urgenț  Vâlcea din strada General 
Magheru nr. 54 

- Secții din cadrul 
Spitalului Județean de 

Urgenț  Vâlcea, 
consolidare i reabilitare 

termic ) 
Stadiul actual: 

S-au aprobat fondurile 
pentru demararea 

procedurilor de achiziție 
public  a serviciilor de 

elaborare a SF 

- Consiliul 
Județean Vâlcea; 
Direcția General  

Programe i 
Relații Externe; 
Direcția Tehnic  

Consolidarea i reabilitarea termic  a  
secțiilor Spitalului Județean de 

Urgenț  Vâlcea din strada Remus 
Bellu nr. 3 

 
 
 
 
 

- 

Cre terea eficienței energetice a 
cl dirii Complexului de servicii 

comunitare Râmnicu Vâlcea 

Centrele de servicii 
sociale de tip rezidențial 

din subordinea  
DGASPC, consolidare şi 

reabilitare termic  
Stadiul actual 

Derularea procedurii de 
achiziție public  a 

serviciilor de elaborare a 
documentației tehnico - 
economice faza DALI, 
precum i a studiilor i 
expertizelor aferente 

- 

Consolidarea i reabilitarea energetic  
a Centrului de Recuperare i 

Reabilitare Neuropsihiatric  M ciuca 

- 

 Conservarea patrimoniului 
na ional şi implicit a identit ții 

Restaurarea, consolidarea i 
valorificarea turistic  a Casei 

Memoriale ”Anton Pann” 

Casa Memorial  Anton 
Pann- restaurat  şi 

consolidat  

- Consiliul 
Județean Vâlcea; 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

noastre culturale - promovarea 
turismului 

Stadiul actual: 
Elaborarea documentației 

pentru lansarea 
procedurii de achiziție 
public  a serviciilor de 

elaborare a SF 

Direc ia General  
Programe şi 

Rela ii Externe; 
Direc ia Tehnic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurarea, dotarea i punerea în 
valoare a Memorialului ”Nicolae 

B lcescu” 

Memorialul ”Nicolae 
B lcescu”-restaurat 

Stadiul actual: 
Derularea procedurii de 

achiziție public  a 
serviciilor de elaborare a 

temei de proiectare, 
expertizei tehnice i a 

documentației de avizare 
a lucr rilor de intervenții 

(DALI)  

- 

 Realizarea unor proiecte 
integrate de consolidarea şi 

extinderea  sistemelor 
integrate de management al 

deşeurilor 

Derularea proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor, 
Faza II - Proiectarea şi construirea 

centrului  de management al 
deşeurilor Roe ti; Reabilitarea 

sta iilor de sortare Brezoi şi Râureni; 
Extinderea Sta iei de compost 

Râureni” 

-1 depozit ecologic de 
de euri; 

-3 stații de sortare; 
-1 sta ie TMB 

-1 stație compost extins . 
Stadiul actual: 

-2 sta ii de sortare 
(Brezoi şi Râureni) 

-1 stație compost extins . 
-Centrul de management 

al de eurilor Roe ti       
(Depozit ecologic , stație 
de sortare, sta ie TMB) - 

procedura de achizi ie 
public  pentru atribuirea 

 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

100% 
 
- 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

contractului de executare 
a lucr rilor se va lansa 

dup  elaborarea 
proiectului tehnic pentru 

depozit) - Termen de 
finalizare proiect - 2020 

Consiliul 
Județean Vâlcea; 
Direc ia General  

Programe şi 
Rela ii Externe; 
Direc ia Tehnic  
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Capitolul Turism 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1 Crearea infrastructurii 
desf ur rii activit ților de 

agrement 

MIRAJUL OLTULUI – Extinderea 
infrastructurii turistice de agrement a 

sta iunii C lim neşti – C ciulata 

Proiect aflat în derulare 
cu termen de finalizare 

2018. 

 
89% 

Consiliul Județean 
Vâlcea 

Direcția General  
Programe i Relații 

Externe; 
Direc ia Tehnic  
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Capitolul Politici publice în domeniul muncii i justi iei sociale 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propu i 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

    1 Stimularea cre rii de 
noi locuri de munc  

stimularea angajatorilor 
care angajeaz  absolvenți 

 

- acordarea de subvenții 
pentru încadrarea a 155 de 

absolvenți 

- 20,65% - angajatorii solicit  
subvenții pentru angajarea 

absolvenților îndeosebi în ultima 
parte a anului, dup  ce ace tia s-
au hot rât dac  vor s  continue 

studiile sau nu 

Agenția Județean  
pentru Ocuparea 
Forței de Munc  

Vâlcea 
 

stimularea angajatorilor 
care încadreaz  persoane 

cu dizabilit ți 
 

- acordarea de subvenții 
pentru încadrarea a 5 persoane 

cu dizabilit ți 

- 40% - angajatorii nu au solicitat 
angajarea persoanelor cu 

dizabilit ți 

acordarea unei prime de 
încadrare absolvenților de 

înv ț mânt 

- acordarea a 50 de prime 
absolvenților de înv ț mânt 

- 42,67% - absolvenții se 
încadreaz  cu preponderenț  în 
ultima parte a anului, dup  ce s-
au hot rât dac  vor s  continue 

studiile sau nu 
M suri pentru 

reintegrarea pe pia a 
muncii a şomerilor de 

lung  durat  
 

informare, orientare, 
consiliere profesional  i 
asisten  pentru c utarea 

unui loc de munc  

- 200 omeri de lung  durat  
vor fi cuprin i la m suri 

active în vederea ocup rii 

- 100% 

cuprinderea la cursuri a  
omerilor de lung  durat  

- 100 omeri de lung  durat  
vor beneficia de servicii de 

informare i consiliere 
profesional  în vederea 

cuprinderii la un program de 
formare profesional  

- 100% 



 23 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propu i 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

reintegrarea pe pia a 
muncii a şomerilor de 

lung  durat  

- 35 de omeri vor fi 
reintegrați pe piața muncii, 
din care 5 cu subvenție din 

bugetul asigur rilor de 
omaj 

- 68,48%, respectiv 79,37% 
- omerii de lung  durat  sunt 
greu integrabili pe piața muncii 

 

Agenția Județean  
pentru Ocuparea 
Forței de Munc  

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Outplacement 
(orientare în cariera, 
evaluarea carierei, 

întocmirea unui C.V. 
şi preg tirea pentru 
interviu, dezvoltarea 
de re ele, abilit i de 
c utare a unui loc de 
munc  vizând pia a 
muncii) în contextul 

restructur rii 
companiilor şi 

sectoarelor 

acordarea serviciilor de 
preconcediere celor 
care trec printr-un 

proces de restructurare/ 
reorganizare 

- toți angajatorii care trec 
printr-un proces de 

restructurare/ reorganizare i 
solicit  sprijinul A.J.O.F.M. 

Vâlcea vor avea 
disponibilizații cuprin i la 
serviciile de preconcediere 

- 100% 

acordarea serviciilor de 
informare i consiliere 
profesional  (orientare 
în carier , evaluarea 
carierei, întocmirea 

unui C.V. şi preg tirea 
pentru interviu, 

dezvoltarea de re ele, 
abilit i de c utare a 
unui loc de munc  

vizând pia a muncii) 
omerilor aflați în 

c utarea unui loc de 
munc  

- 5985 omeri noi vor fi 
cuprin i la servicii de 
informare i consiliere 

profesional  

- 191,88% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propu i 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Stimularea particip rii 
pe pia a muncii a 

persoanelor apte de 
munc  aflate în risc de 

excluziune social  
 

cuprinderea 
persoanelor apte de 

munc  aflate în risc de 
excluziune social  la 

m suri active de 
ocupare 

- 20 de persoane apte de 
munc  aflate în risc de 

excluziune social  vor fi 
cuprinse la m suri active de 

ocupare 

- 10% 
-  persoanele apte de munc  
aflate în risc de excluziune 

social  sunt extrem de greu de 
integrat pe piața muncii 

Agenția Județean  
pentru Ocuparea 
Forței de Munc  

Vâlcea 
 

 Şanse reale pentru 
tineri 

 acordarea unei subvenții 
lunare de 1.000 de lei 
pentru angajatorii care 

încadreaz  tineri cu risc de 
marginalizare pe o 

perioad  de maximum 3 
ani 

- acordarea de subvenții 
pentru încadrarea a 10 tineri 
aflați în risc de excluziune 

social  

- 20,08% 
- tinerii aflați în risc de 

excluziune social  sunt extrem de 
greu de integrat pe piața muncii 

acordarea unei subven ii 
lunare de 300 de lei, pe o 

perioad  de 1-3 ani, pentru 
angajatorii care 

organizeaz  cursuri de 
ucenicie, pentru fiecare 

tân r încadrat 

- acordarea de subvenții 
pentru angajarea i formarea 

profesional  a 5 ucenici 

- 0% 
- nu ni s-au alocat fonduri pentru 
susținerea uceniciei pân  la data 

de 30.06.2017 

 acordarea unei subven ii 
lunare de 750 de lei pentru 

angajatorii care 
organizeaz  stagii de 

specializare pentru fiecare 
tân r angajat, pe o perioad  

de 6 luni 

- acordarea de subvenții 
pentru angajarea a 5 stagiari 

- 0% 
- angajatorii nu ne-au solicitat 

acest tip de subvenție 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propu i 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 acordarea de subvenții 
angajatorilor care 

încadreaza în munc  tineri 
NEETs 

- acordarea de subvenții 
pentru angajarea a 10 tineri 

NEETs 

- 60% 
- nu am avut solicit ri  mai multe 

din partea angajatorilor pentru 
acest tip de subvenție 

  

Agenția Județean  
pentru Ocuparea 
Forței de Munc  

Vâlcea 
 

1.  Introducerea 
Programului "Prima 
chirie" prin op iunea 

de sus inere a chiriilor 
pentru familiile cu 

venituri sub 
5.000 lei/lun  

 
 

subven ionarea chiriei 
şi utilit ilor 

reprezentând 75% din 
costul acestora, dar nu 

mai mult de 900 de 
lei/lun  pentru fiecare 
angajat care îşi g seşte 
un loc de munc  la o 
distan  de 50 de km 

fa  de 
domiciliu/reşedin  

- acordarea primei de relocare 
la 50 de omeri 

- 0% 
- normele de aplicare ale acestei 

m suri au ap rut în data de 
06.06.2017 

 

Cre terea gradului de 
ocupare a forței de 

munc  

completarea veniturilor 
omerilor care se 

încadreaz  înainte de 
expirarea indemnizației 

pentru  omaj 

- 110 omeri vor beneficia de 
m sura complet rii 
veniturilor salariale 

- 438,18% 

acordarea unei prime 
de activare  omerilor 

neindemnizați 

- 250 omeri neindemnizați 
vor primi 500 de lei din 
bugetul asigur rilor de 

omaj, dac  se încadreaz  pe 
o perioad  mai mare de 3 

luni 

- 57,60% 
- avem în procedur  de plat  

242 de persoane pân  la 
30.06.2017 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propu i 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

acordarea de prime 
omerilor care se 

încadreaz  la o distanț  
mai mare de 15  km de 
domiciliu/ re edinț , 
dac  localitatea din 

care provin sau în care 
fac naveta este cuprins  

în Planul Național de 
Mobilitate 

- acordarea primelor de 
încadrare la 5 omeri 

- 317,46% Agenția Județean  
pentru Ocuparea 
Forței de Munc  

Vâlcea 
 

stimularea angajatorilor 
care încadreaz  în 

munc  omeri cu vârsta 
de peste 45 de ani sau 
omeri unici susțin tori 

ai familiilor 
monoparentale 

- acordarea de subvenții 
pentru încadrarea a 210 

omeri cu vârsta de peste 45 
de ani sau omeri unici 
susțin tori ai familiilor 

monoparentale 

- 202,86% 

stimularea angajatorilor 
care încadreaz  în 

munc  omeri care mai 
au 5 ani pân  la pensie 

- acordarea de subvenții 
pentru încadrarea a 5 omeri 

care mai au 5 ani pân  la 
pensie 

- 120% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2 Stimularea cre rii de 
noi locuri de munc / 
Combaterea muncii 

f r  forme legale 

Campanie privind identificarea şi combaterea 
cazurilor de munc  nedeclarat  în domenii 
susceptibile utiliz rii frecvente a acesteia, a 

muncii tinerilor şi copiilor: construc ii, 
prelucrarea şi conservarea c rnii/peşte şi a 

produselor din carne/peşte şi comercializarea 
acestora, fabricarea produselor de brut rie şi a 

produselor f inoase, depozitarea şi 
comercializarea produselor cerealiere şi a 

produselor de panifica ie, fabricarea şi 
comercializarea produselor lactate, fabricarea 
b uturilor alcoolice şi r coritoare, industria 

lemnului, comer  cu ridicata şi cu am nuntul, 
paz , unit i care desf şoar  activit i în sta iuni 
montane şi de pe litoral, unit i care desf şoar  
activitate pe timpul nop ii (restaurante, baruri, 
cluburi, discoteci, jocuri de noroc, unit i de 

comer  cu program non-stop, unit i distribu ie 
carburant), colectarea şi reciclarea deşeurilor 

nepericuloase, între inerea şi repararea 
autovehiculelor, alte prest ri de servicii 

Nr.controale =160 
Nr.sanc iuni contrav. = 25 

Nr.m suri = 325 

100% Inspectoratul 
Teritorial de 

Munc  Vâlcea 
 

Verificarea modului în care angajatorii respect  
prevederile Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, 

republicat , modificat  şi completat  

Nr.controale = 823 
Nr.sanc iuni contrav. = 48 

Nr.m suri = 1600 

100% 

Campanie privind verificarea modului de 
respectare a prevederilor legale privind 

încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, 
înregistrarea şi transmiterea în registrul general 

de eviden  a salaria ilor, a contractelor 
individuale de munc  cu timp par ial 

Nr.controale = 824 
Nr.sanc iuni contrav. = 85 

Nr.m suri = 674 

100% 

Verificarea modului în care angajatorii respect  
prevederile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea 

Nr.controale = 13 
Nr.sanc iuni contrav. = 0 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

unor activit i cu caracter ocazional desf şurate 
de zilieri, cu modific rile şi complet rile 

ulterioare  şi a normelor de aplicare a acesteia 

Nr.m suri = 27 Inspectoratul 
Teritorial de 

Munc  Vâlcea 
  Dialog social şi 

parteneriat 
Verificarea modului în care angajatorii respect  
prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, 

republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare 

Nr.controale = 69 
Nr.sanc iuni contrav. = 0 

Nr.m suri = 42 

100% 

Respect şi demnitate 
pentru femei 

Verificarea modului în care angajatorii respect  
prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea 

de şanse şi de tratament între femei şi b rba i, 
republicat  

Nr.controale = 2 
Nr.sanc iuni contrav. = 0 

Nr.m suri = 0 

100% 

 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de actiune Ac iuni Indicatori   anuali măsurabili propuşi Procent realizare 
 a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrarea într-un 
sistem unitar de plat  a 
beneficiilor de asistenț  
social  i gestionarea 
programelor privind 

serviciile sociale 
susținute de la bugetul de 

stat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionarea creditelor 
bugetare destinate pl ții 
beneficiilor de asistenț  
social  /programelor de 
servicii sociale la nivel 

teritorial 
 

Monitorizarea i controlul 
modului în care sunt 

cheltuite sumele alocate de 
la bugetul de stat pentru 

plata beneficiilor de 
asistenț  social  

 
 
 

Nr. de dosare restituite primariilor/ 
numarul total de dosare primite: 0/20568 

Nr. de dosare introduse in programul 
informatic/ 

nr. de dosare primite: 20568/20568 
Pl i efectuate /încadrarea în bugetul alocat: 

134.231.744 lei/134.271.583 lei 
 

Nr. beneficii verificate/lun  80.030 
Nr. tipuri suspiciuni verificate 

:4(deces,realizare venituri,stagiu de 
cotizare,absen e şcolare) 

Nr. incidente/aplica ie SAFIR: 80 
Nr. cazuri de plat  necuvenit  identificate   

:417 

100% 
 

100% 
 

99,97%( cauz  
ecart:mandate 

poştale returate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția Județean  
pentru Pl ți i 

Inspecție Social  
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent 
realizare 

 a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

4 
 

Asigurarea stabilirii şi pl ii corecte şi 
la timp a drepturilor de pensii şi 
indemniza iilor stabilite prin legi 

speciale. 

Eliminarea posibilit ii solu ion rii 
diferite a problematicii specifice. 

Respectarea setului de instruc iuni şi 
preciz ri transmise de CNPP. 

 
4500 înscrieri noi; 

 
11.000 recalculari. 

 
2625 înscrieri 

noi; 
58% 

4588 recalcul ri. 
41% 

Casa 
Jude ean  de 
Pensii Vâlcea 

 

 
 
 

 

 
 
 

Consolidarea cooper rii  
interministeriale în ceea 
ce priveşte dimensiunea 
de integrare şi inser ie 
social  a migran ilor 

beneficiari ai unei forme 
de protec ie 

interna ional  
 
 
 
 

 
Asigurarea  inform rii clare 

şi a consilierii privind 
completarea formularelor 

europene referitoare la 
drepturile la presta ii 
familiale (acordarea 

aloca iilor pentru copii şi 
indemniza iilor pentru 

creşterea copiilor). 
 
Elaborarea şi implementarea 

reglement rilor privind 
sec iunile de func ionare şi 

dezvoltare ale bugetelor 
locale; adaptarea sistemului 
de echilibrare a bugetelor 

locale, astfel încât s  
asigure resursele necesare 
sec iunii de func ionare 

 
 

Valoarea debitelor constituite prin decizii 
/valoarea total  a pl ilor 

efectuate:242.792/134.231.744 lei=0,18%  
din plă i efectuate 

Valoarea debitelor recuperate/valoarea total  
a debitelor constituite în anul 

curent:349.503/242.792 
(suma debitelor recuperate con ine şi 
debitele constituite anterior datorit  
termenului extins de 180 de zile de 

recuperare) 
-Num rul de formulare primite şi transmise 

fizic/electronic Primite: 346 fizic 
12 electronic 
Trimise: 252 

-Num rul cazurilor de pl i necuvenite: 1 
-Valoarea debitelor constituite: 588 lei 

-Sume recuperate  :0 lei 
 
 
 

 
 
 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent 
realizare 

 a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Creşterea capacit ii de determinare 
corect  şi unitar  a încadr rii în grad de 

invaliditate. 

Aplicarea criteriilor medicale unice pentru 
stabilirea gradului de invaliditate. 1500 

848 
56% 

Solu ionarea dosarelor de pensionare 
de limit  de vârsta  pentru persoanele 

care dovedesc stagii de cotizare în 
grupe superioare de munc  potrivit 

prevederilor Legii nr. 155/2015, Legii 
nr. 142/2016, Legii nr. 155/2016, Legii 

nr. 172/2016 . 

Verificarea documentelor, înregistrarea 
cererilor şi stabilirea pensiilor pentru 
persoanele care fac obiectul Legii nr. 

155/2015, Legii nr. 142/2016, Legii nr. 
155/2016, Legii nr. 172/2016. 

1500 
549 
36% 

 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

  5 Stimularea si extinderea m surilor 
de încurajare a angaj rii tinerilor 

care provin din centrele de 
plasament, pe piața muncii. 

- Sprijinirea tinerilor care p r sesc sistemul 
de protec ie,  în  accesarea unui loc de 

munc  şi/sau locuin , asigurarea de servicii 
specializate pentru tinerii cu dizabilit ți. 

- minim 10 tineri 75% - D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- A.J.O.F.M. 

Creşterea calit ii furniz rii de 
servicii sociale în vederea 

promov rii unei protec ii sociale 
active oferite copiilor afla i în medii 
defavorizate şi a familiilor acestora, 
cu respectarea standardelor minime 
de calitate în toate serviciile speciale 

acordate. 
 

- Acordarea serviciilor sociale cu  scopul de 
a sprijinii persoanele vulnerabile în 
dep şirea situa iilor de dificultate, 

prevenirea şi combaterea riscului de 
excluziune social ; 

 
- Derularea de ac iuni de informare privind 

drepturile copilului, pentru prevenirea 
separ rii de familie, prevenirea şi  
combaterea abuzului / neglij rii / 
exploat rii, combaterea violen ei, 

elaborarea şi distribuirea de materiale 
informative; 

- actiune cu caracter 
permanent 

 
 

 
 

- minim 3 ac iuni 
 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- M.M.J.S. 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Valcea 

- Institutii 
partenere: I.S.J,   
D.S.P. , I.P.J. , 

Centrul de 
Prevenire, 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 

 
- Colaborarea cu autorit ți publice locale in 
vederea încheierii de parteneriate ce vizeaz  

înfiin area unor servicii sociale, centre de 
zi,  destinate copiilor şi familiilor cu copii 
aflate în situa ii de risc social, cu scopul de 

a preveni separarea copiilor de p rinți; 
 
 
 

 
- Colaborarea cu instituții publice cu 

responsabilit ți in domeniu (şcoli, spitale, 
medici de familie) in vederea promov rii 
drepturilor copilului la educație, s n tate, 

identitate; 

 
 
 
 
 
 
 

- minim 3 colaborari 
 
 
 
 

 
 

 
- minim 3  

parteneriate 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 

Evaluare şi 
Consiliere 
Antidrog al 

jude ului Vâlcea; 
- O.N.G. 
- A.P.L. 

 
- D.G.A.S.P.C. 

Valcea 
- Institutii 

partenere: I.S.J,   
D.S.P. , I.P.J. , 

Centrul de 
Prevenire, 
Evaluare şi 
Consiliere 
Antidrog al 

jude ului Vâlcea; 
- O.N.G. 
- A.P.L. 

 Cre terea capacit ții beneficiarilor 
de a  accesa i utiliza serviciile 
destinate copilului i familiei 

- Elaborarea si distribuirea de materiale 
informative; 

 

 

- Campanii de informare privind serviciile 
sociale oferite; 

- materiale  
informative 

 
 
 

- minim 2 campanii 

100% 
 
 
 
 

100% 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- O.N.G. 
- A.P.L. 

 
- D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea 
- O.N.G. 
- A.P.L. 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 Restructurarea rețelei de servicii 
pentru copiii aflați sub o m sur  de 

protecție speciala: 
 

- Închiderea Serviciului de Recuperare a 
Copilului cu Dizabilit ți Rm. Vâlcea; 

- Închiderea Serviciului Ad post de Zi i de 
Noapte pentru copiii str zii; 

- Închiderea Centrului de Primire în Regim 
de Urgenț  a Copilului Vâlcea ; 

- Închiderea Centrului Rezidențial de 
Recuperare a Tinerilor cu Afecțiuni 

Neuropsihiatrice – B beni; 

-  4 centre 
 

 
 

50% - D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- C.J. Valcea 
- O.N.G. 

 

 Continuarea tranziției de la îngrijirea 
instituțional  a copiilor la îngrijire 

comunitar  

- Deschiderea casei de tip familial ; 
 

- Înființarea de centre de zi  şi alte servicii 
de prevenire a separ rii copilului de p rinți; 
- Reducerea num rului de copii plasați în 

instituții publice prin integrarea lor în 
familia natural  şi sprijinirea familiei 

extinse ca alternativ ; 

- 1 c su  
 

- func ie de fondurile 
alocate 

 
 

 

50% D.G.A.S.P.C 
Vâlcea 
A.P.L. 

M.M.J.S. 

Dezvoltarea la standarde de calitate 
a serviciilor sociale pentru copiii şi 

tinerii din aflați sub o m sur  de 
protecție special . 

- Continuarea demersurilor pentru 
ob inerea licen elor de func ionare; 

 
 
 

- Realizarea de acțiuni de informare, 
orientare i consiliere a tinerilor din 

serviciile rezidențiale din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Valcea cu privire la 

deprinderile de viat  independent  i 
m surile de suport oferite de stat; 

 
 

-  pentru serviciile 
sociale care necesit  

licen iere 
 
 

- actiune de 
informare cu caracter 

permanent 
pentru minim 25 de 

tineri gazdui i în 
apartamente sociale; 

 
 

- ac iune cu caracter 
permanent ; 

75% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- A.J.P.I.S. 
- M.MJ.S. 

 
- D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea 
- A.P.L. 
- O.N.G. 

- alte institu ii 
partenere 

 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

- Furnizarea de servicii de tip rezidențial i 
servicii de tip familial pentru copiii separați 

temporar sau definitiv de familie; 
 
 

- Colaborarea între profesioni tii 
D.G.A.S.P.C. Valcea i speciali tii 

partenerilor sociali (prim rie, coal , 
politie) în prevenirea separ rii copilului de 

familie; 
 
 

- Colaborarea pe plan județean cu  instituții 
relevante  pentru consilierea în rețea 
interinstituțional  în situații de abuz, 

neglijare, exploatare a copilului; 
 
 

- Respectarea standardelor minime 
obligatorii în domeniul protecției copilului, 
promovarea parteneriatului i mediatizarea / 

popularizarea serviciilor oferite; 

 
 
 

- ac iune cu caracter 
permanent ; 
-  minim 3 
colabor ri; 

 
 
 
 

- minim 3 colabor ri; 
 
 
 
 
 

- ac iune cu caracter 
permanent pentru 

toate serviciile 
sociale destinate 
copilului aflat în 

dificultate. 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 

-  Institutii 
partenere 

 
- D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea 
- Institutii 
partenere 

 
 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- Institu ii 
partenere 

 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

 

 Informarea/Sensibilizarea 
comunit ilor privind situa iile 

posibil generatoare de excluziune 
social  şi promovarea egalit ii de 

şanse 

- Organizarea de campanii de 
informare/sensibilizare a comunit ților 
privind situațiile posibil generatoare de 

excluziune social  şi promovarea egalit ții 
de anse; 

 

-minim 3 campanii 
de informare 

100% - D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
- A.P.L. 
- O.N.G. 
- Institu ii 
partenere 

Cresterea gradului de cunoaştere şi 
de conştientizare de catre copii, 

- Campanii de informare /sensibilizare cu 
privire la violenta prevenirea si combaterea 

- minim 3 campanii 
 

100% 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Valcea 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

parinti, profesionişti şi popula ie a 
tuturor formelor de violenta 

abuzului, neglijarii, exploatarii, consumului 
de droguri, traficului i migrațiunii ilegale a 

copilului; 
 

- Campanii de informare cu privire la 
violenta în familie i în coli; 

 
 
 
 

- minim 3 seminarii 
 

 
 
 
 

33% 

- A.P.L. 
- O.N.G. 

 
 

-D.G.A.S.P.C. 
Valcea 

 Cre terea capacit ții beneficiarilor 
de a accesa i utiliza serviciile 
destinate persoanelor vârstnice 

- Elaborarea şi distribuirea de  materiale 
informative; 

 

 

 

 

 

- Realizarea de acțiuni de mediatizare, 
popularizare, campanii de informare, 
distribuire de materiale publicitare  

informative privind persoanele vârstnice. 

- materiale 
informative 
ce vizeaza 

sensibilizarea 
comunitatilor privind 

situatiile posibil 
generatoare de 

marginalizare si 
excluziune sociala 

 
- minim 2 ac iuni 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
- A.P.L. 
- O.N.G. 

 
 
 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
- A.P.L. 

Dezvoltarea serviciilor de tip 
rezidențial pentru persoanele 

vârstnice 

- Ob inerea licen ei de func ionare a 
centrului  rezidențial destinat persoanelor 

varstnice; 

- 1 centru 50% - D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- A.J.P.I.S. 
- A.P.L. 
- O.N.G. 

Creşterea calit ii serviciilor sociale 
de asisten  social , consiliere 

psihologic , recuperare şi petrecere 
a timpului liber, asisten  medical  
curent , g zduire, hr nire, îngrijire 

şi igien  personal , siguran  şi 
accesibilitate în comunitate pentru 

- Ob inerea de fonduri pentru finan area 
unor cheltuieli de repara ii pentru centrele 

reziden iale destinate persoanelor vârstnice; 
 

- Încheierea de parteneriate privind 
persoanele vârstnice cu autorit i publice 

- 1 centru 
 
 
 

 
- minim 2 

parteneriate 

0 
 
 
 
 

50% 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- A.J.P.I.S. 
- M.MJ.S. 

 
- D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

persoane vârstnice domiciliate în 
județul Vâlcea. 

locale, institu ii publice, organiza ii 
neguvernamentale. 

- O.N.G. 
- Alte institu ii 

publice 
 Realizarea de parteneriate/conven ii 

de colaborare durabile în scopul 
aplic rii politicilor şi strategiilor de 

asisten  social  în domeniul 
protec iei copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, 

precum şi oric ror persoane aflate în 
nevoie. 

- Încheierea de parteneriate cu furnizori 
privați de servicii sociale din jude   sau cu 

organiza ii nonguvernamentale; 

-  3 parteneriate 66% - D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- O.N.G. 
 

Creşterea calit ii  şi eficien ei 
serviciilor sociale oferite prin 
perfec ionarea personalului 

- Fomarea / perfec ionarea continu  a 
personalului cu atribuții i roluri în 

domeniul asistenței i protecției sociale 

- minim 3 cursuri de 
formare / 

perfec ionare 

33% - C.J. Vâlcea 
- D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea 
- A.P.L. 
- O.N.G. 

Îmbun t țirea sistemului de 
monitorizare a procesului de 

furnizare a serviciilor i beneficiilor 
de asistenț  social  la nivel județean 

 

-  Dezvoltarea sistemului de 
e-asisten  social , TIC (software, 

hardware) pentru sporirea gradului de 
colectare a datelor, monitorizarea şi 

evaluarea în domeniul asisten ei sociale; 
 

- Adaptarea în func ie de modific rile 
legislative a organigramei, regulamentului 
de organizare şi func ionare şi ale fişelor 

posturilor . 

- num r fişe de 
monitorizare – minim 

4 
 
 
 

- organigrama 
- ROF 

- fise posturi 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

 
 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

Creşterea continu  a calit ii vie ii a 
persoanelor cu dizabilit ți şi a 

persoanelor apar in toare, 
respectarea drepturilor persoanelor 

- Finalizarea ac iunii de ob inere a 
licen elor de func ionare; 

 
 

- num r licențieri 
 
 
 

75% 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- A.J.P.I.S. 
- M.MJ.S. 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

cu handicap şi acordarea acestora în 
conformitate cu Legea 448/2006 
republicata, privind protec ia şi 

promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, cu modific rile şi 

complet rile ulterioare 
 

- Identificarea de resurse si ob inerea de 
fonduri pentru finan area unor cheltuieli de 
reabilitare şi modernizare pentru centrele 
reziden iale din subordinea D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea; 
 

- Furnizarea de servicii specializate pentru 
persoane cu dizabilit ți în centrele 

reziden iale şi în centre de recuperare de tip 
ambulatoriu; 

 
- minim 2 centre 

 
 
 
 
 

- minim 600 
beneficiari 

 
0 
 
 
 
 
 

100% 

 
- D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea 
- C.J. Vâlcea 

- A.P.L. 
- O.N.G. 

 
- D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea 
 
 

 Dezvoltarea de servicii în 
comunitate destinate persoanelor 

adulte cu dizabilit ți 

- Înfiin area de locuin e protejate ; 
 
 

- Înfiin area de Centre de zi ; 

- minim 3 locuin e; 
 
 

- minim 1 centru 

0 
 
 
0 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- A.J.P.I.S. 
- M.M.J.S. 
- A.P.L. 
- O.N.G. 

Stimularea si extinderea masurilor 
de încurajare a angaj rii pe piața 
muncii a persoanelor adulte cu 

dizabilit ți 
 

- Identificarea persoanelor cu dizabilit ți 
instituționalizate care pot fi încadrate în 

munc , încurajarea integr rii profesionale şi 
orientarea acestora c tre meserii adecvate, 
precum şi ac iuni de consiliere şi orientare 

în cadrul centrelor; 
 

- Informarea şi consilierea persoanelor cu 
dizabilit ți din eviden a D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea cu privire la posibilitatea accesului 
la un loc de munc , în colaborare cu 

autorit ile locale; 
 

-Dezvoltarea rela iilor parteneriale, 
realizarea şi distribuirea de materiale 

- minim 10 
beneficiari 

 
 
 
 
 
 
 

- minim 20 
beneficiari 

 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
50% 

 
50% 

 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- A.J.O.F.M. 
- O.N.G. 

 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
- A.P.L. 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

informative pentru popularizarea serviciilor 
D.G.A.S.P.C. şi pentru promovarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilit ți,  
egalitatea de şanse; 

 
- Atragerea de surse de finanțare extern , 
sponsoriz ri, dona ii, pentru îmbun t irea 

calit ii serviciilor oferite; 

 
- minim 2 acorduri de 

parteneriat; 
- minim 2 ac iuni de 

promovare a 
drepturilor 

persoanelor cu 
dizabilit ți 

 
- minim 2 surse de 

finan are 

 
 
 

0 surse de 
finanțare 

100% 
sponsoriz ri, 

donații 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- O.N.G. 
- Alte institu ii 

publice 
 
 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- M.MJ.S. 
- O.N.G. 

 Dezvoltarea serviciilor de tip 
reziden ial pentru persoanele adulte 

cu dizabilit i 
 

-  Modernizarea/ construirea/ reabilitarea 
infrastructurii de servicii sociale i 

echiparea centrelor rezidențiale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilit ți; 

- minim 1 centru 100% - D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

- C.J. Vâlcea 
- M.MJ.S. 

 
 Cre terea capacit ții beneficiarilor 

de a accesa i utiliza serviciile 
destinate persoanelor adulte cu 

dizabilit ți. 
 

- Elaborarea si distribuirea de  materiale 
informative; 

 
 
 

 
 

- Organizarea de campanii de promovare a 
serviciilor sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilit ți; 

- materiale 
informative ce 

vizeaz  sensibilizarea 
comunit ilor privind 

situa iile posibil 
generatoare de 

marginalizare şi 
excluziune social ; 

 
- minim 2 campanii 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

- D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
- A.P.L. 
- O.N.G. 

 
 

 
- D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea 
- A.P.L. 
- O.N.G. 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propu i 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
  6 

 
Prevenirea violen ei în familie 

 
 

1.Ini ierea, la nivelul jude ului, a unor 
activit i de prevenire a st rilor conflictuale 

şi a violen ei în familie. 
 

2.Cunoaşterea de c tre poli ia de 
proximitate a  st rilor familiale conflictuale 

şi realizarea consilierii membrilor de 
familie 

 
3.Interven ia efectivelor de ordine public  
la solicit rile cet enilor pe aceast  linie 

 
-st ri conflictuale 

intrafamiliale aplanate 
 
 

-infrac iuni 
intrafamiliale sesizate 

 
847 (-53) 

 
 
 

314(-11) 
 

 
 
 

Inspectoratul 
de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 

 

 
 

Nr. 
crt  Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propu i 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 
   7 Colaborarea cu organiza ii 

sindicale şi patronale pentru 
asigurarea climatului de pace 

social  

Întrunirea lunar  a Comisiei de Dialog 
Social Vâlcea, formate din reprezentan i 

ai administra iei publice locale, 
reprezentan i ai organiza iilor patronale şi 
ai organiza iilor sindicale reprezentative 

la nivel na ional  
 

Nr. edințe:12 
Nr.planuri:1 

 

Nr. edințe 6 
50% 

Nr.planuri:1 
100% 

 

Instituția 
Prefectului 

Județul Vâlcea 
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Capitolul Politici în domeniul educa iei 
 

Nr. 
crt  

Direc ii de 
ac iune 

Ac iuni Indicatori anuali măsurabili propu i 
Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1 
 

Pachetul social 
garantat pentru 

educație 

- condiții de integrare a copiilor în cre e i 
înv ț mânt pre colar; 

- parcurgerea unui program colar de calitate în 
coli echipate corespunz tor care  s  conduc  la 

modelarea intelectual  i profesional  a 
elevilor; 

- asigurarea serviciilor de asistenț  medical , 
dezvoltare fizic  (în cluburi colare sportive) i 

socio-cultural ; 
- susținerea programelor ” ansa a doua prin 

educație”, în vederea elimin rii 
analfabetismului i integrarea pe piața muncii; 

- conceperea şi derularea unor campanii de 
prevenire a discrimin rii şi de promovare a 
diversit ii şi a principiilor de incluziune 

social ; 
- dezvoltarea alternativelor educaționale. 

 
- încadrarea de personal didactic calificat 

în toate unit țile de înv ț mânt 
preuniversitar; 

- eliminarea oric ror forme de 
discriminare; 

- programe suport pentru cei care au 
p r sit timpuriu coala; 

- înscrierea a 150 de elevi prin programul 
” ansa a doua prin educație” în anul 

colar 2017-2018. 
- realizarea 12 clase preg titoare, cu 

alternativ  educațional ; 
 

 
 
 
 
 
 

90% 

 
 

Inspectoratul 
Județean 
Vâlcea 

 
 
 

Investiții în 
resursele umane 

- profesionalizarea carierei didactice în 
România şi reconsiderarea sistemului de grade 

didactice din aceast  perspectiv ; 
- consolidarea relațiilor de parteneriat între 
înv ț mântul superior i cel preuniversitar; 

-implicarea p rinților, cu dezvoltarea i 
furnizarea de cursuri parentale sau dezvoltarea 

de m suri de stimulare financiar  
-promovarea unei oferte mai largi de cursuri 

destinate form rii continue a personalului 

- 125 directori ai  unit ților de înv ț mânt 
membrii ai corpului de experți în 

management educațional; 
- promovarea a 90% candidați din totalul  
candidaților  înscri i la examenele pentru 
obținerea  gradelor didactice definitiv,  II 

i I; 
- cursarea sau consilierea a 30% din 

p rinți; 

 
 
 

80% 

 
Inspectoratul 

Județean 
Vâlcea 

 
C.C.D. 
Vâlcea 

Unit țile de 
înv ț mânt 
nivel liceal 
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Nr. 
crt  

Direc ii de 
ac iune 

Ac iuni Indicatori anuali măsurabili propu i 
Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

didactic i didactic auxiliar din înv ț mântul 
preuniversitar 

- perfecționarea tuturor cadrelor didactice 
prin parcurgerea unor cursuri de formare 

cu credite profesionale transferabile; 

 

Baza material  a 
înv ț mântului 

 
- crearea condițiilor necesare de confort, 

siguranț  i securitate pentru toți copii din 
coli; 

- modernizarea atelierelor-coal  în toate 
unit țile unde avem înv ț mânt profesional 
- mijloace didactice adecvate, care utilizeaz   

tehnologiile informațiilor i comunic rii; 
- dotarea bibliotecilor colare, inclusiv 

extinderea bibliotecilor virtuale; 
- asigurarea serviciilor de educație tuturor 
copiilor pân  la nivel liceal, burse, c min, 

cantin  i transport zilnic(microbuze colare); 
 

- obținerea  autorizațiilor de 
funcționare(sanitar , ISU); 

- dotarea fiec rei unit ți de înv ț mânt 
preuniversitar cu echipamente de 

comunicare moderne; 
- conectarea tuturor colilor la internet i 
crearea de noi oportunit ți de înv țare cu 
mijloace informatice, sisteme multimedia, 

softuri educaționale i rețele de date; 
- crearea condițiilor optime de studiu 
pentru elevii cu cerințe speciale, prin 

adaptarea infrastructurii; 
- obținerea microbuze colare pentru toate 

unit țile de înv ț mânt cu personalitate 
juridic  din mediul rural; 

 
 
 
 
 
 

60% 

 
 
Unit țile de 
înv ț mânt 

 
 
 

ISJ Vâlcea 
 
 
 

 

Creşterea 
performan ei 
sistemului 

românesc de 
înv mânt 

- monitorizarea utiliz rii şi respect rii 
standardelor na ionale de evaluare, pentru 

fiecare disciplin  în scopul orient rii şi 
optimiz rii înv rii; 

- monitorizarea curriculumului na ional şi 
curriculumului la decizia şcolii în concordan  

cu interesele locale, na ionale, europene; 
- generalizarea programului coal  dup  
coal , cu includerea unor mecanisme de 
asigurare a calit ții pentru activit țile 

pedagogice; 
- implementarea şi monitorizarea proiectelor 
educative aprobate în calendarele jude ene, 

interjude ene şi na ionale; 

- realizarea  a 6 inspecții colare generale 
în unit țile de înv ț mânt; 

- realizarea a 6 inspecții colare de 
specialitate; 

- realizarea a 7 inspecții tematice derulate 
in toate unit țile de înv ț mânt din 

județul Vâlcea; 
- dotarea cu logistica necesar  a celor 21 
centre de testare i evaluare din cadrul 

Evaluarii Naționale i a celor 15 centre de 
testare i evaluare din cadrul Examenului 

Național de Bacalaureat; 
- organizarea a 3 faze naționale din cadrul 

olimpiadelor colare; 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Nr. 
crt  

Direc ii de 
ac iune 

Ac iuni Indicatori anuali măsurabili propu i 
Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

- favorizarea  reuşitei şcolare din perspectiva  
concursurilor si a examenelor finale prin 

organizarea de ac iuni specifice; 
- organizarea olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare pe discipline:(etapa locala, jude ean  
etc.) 

- realizarea în toate unit țile de 
înv ț mânt  a graficelor de preg tiri 

suplimentare i  simularea   examenelor 
na ionale; 

- aplicarea programului coal  dup  
coal  în cel puțin 20 de noi unit ți de 

înv ț mânt; 
- cre terea ratei de promovabilitate a 
examenului de bacalaureat cu 4-5% 

 

 
Corelarea 

programelor 
educaționale cu 

piața muncii 

- fundamentarea corect  a planului de 
colarizare; 

- adaptarea curriculum-ului colar la dispoziția 
colii; 

- corelarea înv ț mântului profesional i tehnic 
cu cerințele agenților economici; 

- revalorizarea înv ț mântului profesional i 
tehnic prin flexibilizarea sistemului; 
- dezvoltarea stagiilor de practic  de 

specialitate; 
- dezvoltarea stagiilor de practic  de 

specialitate/internship; 
- dezvoltarea parteneriatului colii cu 

autorit țile locale i cu agenții economici 
interesați; 

 

- realizarea unui studiu privind opțiunile 
colare ale elevilor din clasa VIII-a pt. 

anul colar 2015/2016; 
 

- dimensionare corect  a planului de 
colarizare, dimensionare realizat  pe 
baza informa iilor furnizate de pia a 

muncii, op iunile elevilor, posibilit ile 
unit ilor şcolare de preg tire 

profesional , recomand rile PLAI, PRAI 
i în concordanț  cu nevoile spațiului 

socio-economic actual; 
-cre terea num rului de opțiuni de 

formare profesional  pentru elevi, diferite 
tipuri de certific ri care s  asigure acces 

pe piața muncii; 
-parteneriatul dintre educa ie şi mediul 

afacerilor din jude ul Vâlcea i 
parteneriatul dintre educație si autorit țile 

locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

 
 

Unit țile de 
înv ț mânt 

 
 
 

ISJ Vâlcea 

Activit ți 
extra colare i 

extracurriculare 

 
- educație complementar  extracurricular  i 

extra colar ; 

- implementarea în toate unit de 
înv ț mânt a Planului teritorial comun de 

acțiune pentru cre terea gradului de 
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Nr. 
crt  

Direc ii de 
ac iune 

Ac iuni Indicatori anuali măsurabili propu i 
Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

- susținerea acelor politici educaționale 
extra colare i extracurriculare care, prin 

completarea programelor colare aprobate, s  
asigure: educația pentru s n tate, educație 

civic , educație ecologic , educația prin sport, 
educație rutier  

-dezvoltarea unor programe de prevenție i 
intervenție pentru copii în risc de abandon 

colar. 

siguranț  al elevilor i a personalului 
didactic i prevenirea delicvenței juvenile 
în incinta i în zonele adiacente  unit. de 

înv ț mânt preuniversitar; 
 

- desf urarea în toate unit țile de 
înv ț mânt a activit ților în cadrul 

proiectelor ”Împreun  pentru siguranț ”, 
”Mesajul meu antidrog”, ”Olimpiada 

de eurilor”; 
- derularea în fiecare unitate de 

înv ț mânt a cel puțin  unui proiect 
privind educația pentru s n tate, educație 
civic , educație ecologic , educația prin 

sport, educație rutier ; 
- cre terea num rului de participanți la 

activit țile din cadrul cluburilor i 
palatului copiilor. 

 
 
 

80% 

Unit țile de 
înv ț mânt 

 
 

ISJ Vâlcea 

 

 
Înv ț mântul i 
educația pentru 

minorit țile 
naționale i 
grupurile 

dezavantajate 
 

- asigurarea accesului fiec rui copil provenit 
din rândul populației rrome la educația de baz  

i stimularea particip rii acestora la nivelurile 
superioare de educație; 

- facilit ți, politici i programe adecvate 
grupurilor vulnerabile; 

- dezvoltarea rețelei de mediatori colari prin 
care se asigur  încurajarea particip rii 

populației rrom   la înv ț mântul obligatoriu; 

 
- colarizarea tuturor elevilor de etnie 

rrom  din județul Vâlcea; 
- introducerea mediatorului colar în toate 
unit țile de înv ț mânt cu 25% elevi de 

etnie rrom . 
- programe suport pentru cei care au 

p r sit timpuriu coala; 

 
 
 
 

60% 

 
Unit țile de 
înv ț mânt 

 
ISJ Vâlcea 

Dimensiunea 
european  i 

internațional  a 
înv ț mântului 

românesc 

Stimularea particip rii la programele Erasmus+ 
în domeniul form rii adulților, în domeniul 

mobilit ților internaționale, în domeniul 
form rii profesionale ale elevilor. 

- cre terea cu  10%  a num rului de 
proiecte europene Erasmus+ depuse la 

ANPCDEFP i implicarea în proiecte în 
calitate de parteneri. 

 
50% 

Unit țile de 
înv ț mânt 
ISJ Vâlcea 
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Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propu i 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
  2 

 
 
 

Prevenirea şi 
combaterea violen ei în 

şcoli 
 

1.Punerea în aplicare a Programului privind 
prevenirea şi combaterea delincven ei 

juvenile. 
 

2. Activit i preventiv-educative la nivelul 
unit ilor de înv mânt 

 
 

3. Includerea pe itinerariile de patrulare a 
unit ilor de înv mânt şi asigurarea 

prezen ei poli iştilor în zona şcolilor la orele 
de intrare la cursuri; 

Interven ia efectivelor la solicit rile pe 
aceast  linie 

 
4. Organizarea de şedin e de educa ie rutier   

în unit ile de înv mânt din jude . 
5. Sprijin în organizarea şi desf şurarea 
concursului ,,EDUCA IE RUTIER  – 

EDUCA IE PENTRU VIA ” 

- campanii desf şurate 
-  beneficiari 

 
 

-activit i în unit ile de 
înv mânt 

 
 

-infrac iuni în şcoli sau 
proximitatea acestora sesizate 

 
 
 
 

-şedin e educa ie rutier  
 

 
- realizare concurs 

2 
8497 

 
 

1647(-659) 
 
 
 
 

24(-15) 
 

 
 
 

18 
 

Concurs realizat 

 
 
 
 

Inspectoratul 
de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 

 

 

Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propu i 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 3 Cre terea siguranței în 
coli 

Organizarea de edințe trimestriale 
Întocmirea planului județean de m suri 

privind cre terea siguranței în unit țile de 
înv ț mânt din județul Vâlcea 

 

Nr. edințe:4 
Nr.planuri:1 

 

100%  
Nr. edințe:2 
Nr.planuri:1 

Instituția 
Prefectului 

Județul Vâlcea 
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Capitolul Cercetare-dezvoltare-inovare 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili propuşi 
Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1 
 

-Dezvoltarea unor cercet ri  
interdiscipinare în parteneriat  

cu institu ii de cercetare 

Participarea  S.C. CET 
Govora S.A. ca aplicant în 
parteneriate pentru proiecte 

CDI 

Utilizarea instala iilor create în cadrul 
proiectului „NOVENER” pentru noi 
proiecte CDI de colaborare cu firme  

şi/sau institu ii de cercetare în vederea 
test rii coarderii de combustibili 

alternativi solizi la cazanele pe c rbune 

0% S.C. CET Govora 
S.A. 

(în colaborare cu 
ICSI etc.) 

Încurajarea cheltuielilor 
private în domeniul în 

domeniul CDI -modelul 
Horizon 2020 

- Recuperarea energetic  a 
nearselor din zgura rezultat  
din arderea c rbunelui prin 

aplicarea procedeului 
ob inut ca urmare a 

proiectului  CDI cu finanțare 
UEFISCDI  „Tehnologie 

novatoare de conservatoare  
a energiei la centralele pe 

c rbune - NOVENER” 

1. Monitorizarea proiectului 
„NOVENER” conform Contract de 

finan are al CET Govora cu UEFSDI ( pe 
perioada 2016-2018); 

 
2. Recuperarea şi recircularea în fluxul de 
alimentare c rbune al cazanelor a 37000 t 

zgur ; 
 

3.Depunerea la OSIM în vederea 
examin rii şi public rii a cererii  de brevet 

de inven ie: „Procedeul de recuperare 
energetic  a nearselor mecanic şi chimic 

incomplete din zgura evacuat  de la 
cazanele de lignit 

50% 
-Instrucțiune 

intern  
recuperare 

zgur  
 

50% 
-20000 t zgur  

în stoc 
 

100% 
-Cerere brevet 
în examinare 

S.C. CET Govora 
S.A 

 - Recuperarea şi utilizarea 
deşeurilor industriale 
(produse de ardere a 

c rbunelui - cenuş  şi ghips 
sintetic) în industria 

materialelor  de construc ii 
şi în - alte scopuri  în 

1.Livrarea a 14.0000 t cenu  c tre firme 
produc toare de materiale de construcție; 

 
2. Înregistrarea produsului „cenuş  

zbur toare” în conformitate cu 
Regulamentul CE 1907/200- „REACH” 

 

50% 
- 
 
 

50% 
-Procedura în 

derulare 

S.C. CET Govora 
S.A 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili propuşi 
Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

conformitate UE pentru cele 
mai bune referin e şi tehnici 

disponibile în domeniul 
(BREF şi BAT) 

3. Îndeplinirea procedurii de men inere a 
certific rii produsului „Cenuş  certificat  

pentru betoane în conformitate 
cu SR EN 450-I” 

66% 
-2 contracte 

din 3 încheiate 
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Capitolul Politici în domeniul s n t ii 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili propuşi Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

   1 Derulare programe 
nationale de sanatate 
existente si pregatire 

pentru implementare noi 
programe de sanatate 
prin supravegherea, 

monitorizarea si 
transmiterea datelor de 
sanatate publica de la 

nivelul judetului Valcea 
decidentilor din 

sanatate, conform 
solicitarilor legale. 

 

Derulare Programe Nationale 
boli transmisibile (prin actiuni 

specifice conform metodologiilor 
anuale) 

1.PN de vaccinare 
2.PN de supraveghere şi control al 

bolilor transmisibile prioritare 
3.PN de prevenire, supraveghere şi 

control al infec iei HIV/SIDA 
4.PN de prevenire, supraveghere şi 

control al tuberculozei 
5.PN de supraveghere şi control al 

infec iilor asociate asistentei 
medicale şi monitorizare a utiliz rii 

antibioticelor şi a antibiotico-
rezisten ei 

Indicatori de eficienta derulare pe 
program 

1.acoperirea vaccinal  cu vaccinuri din 
Calendarul național de vaccinare la 

vârstele de 12 şi 18 luni: 95% 
2.nr. activit i  supraveghere efectuate 

3. -procent de persoane testate în 
laboratorul DSP Valcea din totalul 

persoanelor testate din grupele la risc 
testate în jude : minim 30%; 

-procent de gravide testate HIV în 
maternit i din totalul gravidelor din 

jude : minim 70%; 
4.nr. persoanelor examinate pentru 
depistarea cazurilor de tuberculoz  

5.nr. cazuri IAAM depistate si 
investigate 

1. BCG 98,27%; Hep 
B 94,47% 

DTPa 73,47% 
Hib 73,47% 
VPI 73,47% 
ROR 90,4% 

2.  90 
3. 22,93% şi 34,35% 

4. 388 
5. 33 

Direcția 
pentru 

S n tate 
Public   
Vâlcea 

Derulare PN de monitorizare a 
factorilor determinan i din 

mediul de via ă şi muncă (prin 
actiuni specifice fiecarui domeniu 
conform metodologiilor anuale) 

 
1.Domeniu factori de risc din 

mediul de via  
2.Domeniu factori de risc din 

mediul de munc  
3.Domeniu factori de risc 
alimentari şi de nutri ie 

Indicatori de eficienta derulare pe 
domeniu program 

1.Nr.probe/chestionare/machete/caz 
inregistrat si investigat realizate pentru 

factorii de mediu (apa potabila, aer, 
habitat). 

Nr sinteze programate/ nr sinteze 
realizate 

2.Nr.probe/chestionare/machete/caz 
inregistrat si investigat realizate pentru 

factorii din mediul de munca 
Nr sinteze programate/ nr sinteze 

realizate 

50% pentru to i 
indicatorii 

1. 
12/ 6 

Nr.probe ap  potabil  
189 chimice cu 878 
determin ri şi 278 
bacteriologice cu 

1112 determin ri; 2. 
Nr sinteze 

programate/ realizate 
6/ 3 
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3.Nr.probe/chestionare/machete/caz 
inregistrat si investigat realizate pentru 

factorii alimentari si de nutritie 
Nr sinteze programate/ nr sinteze 

realizate 

-nr. cazuri boli 
profesionale 

inregistrate 0; 
3. Factori de risc 

alimentari: 
Nr sinteze 

programate/ realizate 
8/4 

PN de boli netransmisibile 
PN  de depistare precoce activ  a 

cancerului prin screening organizat 
Subprogramul de depistare precoce 

activ  a cancerului de col uterin 

Nr. femei evaluate prin screening cu 
formulare FS1 completate 

382 

PN de  evaluare şi promovare a 
sănătă ii şi educa ie pentru 

sănătate 
1.Intervenții pentru un stil de via  

s n tos 
2.Evaluarea st rii de s n tate a 

copiilor şi tinerilor 
3.Evaluarea st rii de s n tate a 

popula iei generale 

Indicatori de eficienta derulare pe actiuni 
specifice program 

1.Nr.evenimente/campanii na ionale/ 
parteneriate/ materiale  IEC 

2.Nr. copii monitorizati si investigati 
prin actiuni specifice 

3.Nr.situa ii statistice  lunare si anuale 
transmise MS si decidenti 

Realizare 50% ac iuni 
specifice 

1.Nr.campanii 
na ionale 8; nr. 

parteneriate 19; nr. 
materiale  IEC 24 

2. 83524 
3. 8 

PN de sănătate a femeii şi 
copilului 

1.Subprogramul pentru ameliorarea 
st rii de nutri ie a mamei şi 

copilului 
2.Subprogramul de s n tate a 

femeii 

Indicatori de eficienta derulare actiuni 
specifice program 

1.Nr.  sugari beneficiari de lapte praf 
2.Nr. beneficiari contraceptive gratuite 

 
1. 324 

2. 0 ( nu au fost 
primite contraceptive 

de la MS) 

Activit i destinate rezolv rii 
problemelor de s n tate public  de 

interes local 

Numar notificari sanitare emise 
Numar autorizatii sanitare emise 
Numar activitati de consultanta 

Numar analize de laborator efectuate la 
solicitare 

Numar notificari 
sanitare emise 455 
Numar autorizatii 
sanitare emise 93 

Num r activit i de 
consultan  0 
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Num r analize de 
laborator efectuate la 

solicitare 436 
 Implementarea şi 

monitorizarea de 
instrumente care să 

asigure calitatea 
serviciilor de 

sănătate/siguran a 
pacien ilor; 

 

Controlul respect rii normelor 
igienico-sanitare în conformitate cu 

legisla ia în vigoare şi  a calit ii 
produselor alimentare. 

a) Nr. total de controale: 400 
b) Recolte probe: 5 

c) Probe sanitaie: 10 

50% 
50% 
50% 

Controlul respect rii normelor 
igienico-sanitare în conformitate cu 

legisla ia în vigoare şi  a calit ii 
apei potabile. 

a) instalaii centrale: 50 
b) instalaii locale (f ntani publice):5 
c) verificarea monitoriz rii de audit a 

apei potabile: 10 
d) verificarea monitoriz rii de control a 

apei potabile: 10 
e)Numar probe recoltate: 5 

60% 
100% 

 
50% 

 
50% 
50% 

Controlul respect rii normelor 
igienico-sanitare în conformitate cu 
legisla ia în vigoare în unit ile de 

turism şi  a calit ii apei de 
imb iere din piscine si ştranduri. 

a) Nr.unit i de turism controlate: 50 
b)controlul calit ii apei de îmb iere din 

piscine si ştranduri:20 

48% 
 

30% 

Controlul respect rii normelor 
igienico-sanitare în conformitate cu 

legisla ia în vigoare, în unit ile 
care pot reprezenta un risc pentru 
san tatea public  ( mediul de via  

al popula iei). 

Num r total controale: 210 
 

50% 

Control privind respectarea 
prevederilor Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor 

din tutun . 

Nr. produse din tutun controlate:100 50% 

Controlul respect rii  securita ii şi 
s n t ii in munc . 

Num r controale: 10 
 

50% 

Controlul pentru verificarea 
normelor de igien  şi s n tate 

a) Numar total controale in unit i, din 
care: 70 

 
70% 
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public  în cabinetele de 
înfrumuseare şi a produselor 

cosmetice. 

b)Controale  produse cosmetice: 60 90% 

Controlul pentru verificarea 
plas rii pe pia  a produselor 

biocide. 

a) Nr. total controale, din care: 30 
b)Controale pe produse biocide: 5 

80% 
85% 

Control pentru verificarea 
normelor de igien  şi s n tate 

public  în unit ile de înv mant. 

a)Nr. total controale, din care: 195 
b) Nr.controale pe produs şi meniu, 

conform Legii 123: 35 
 

48% 
 

50% 

Controlul respect rii legisla iei în 
vigoare în cabinetele medicale. 

a) Nr. total controale: 255 
b) Num r probe recoltate: 10 

47% 

Controlul respect rii legisla iei în 
vigoare în unit ile sanitare cu 

paturi. 

a) Num r total de controale integrale în 
spitale: 24 

b) Nr. total controale: 60 
c) Numar controale în ambulatoriu 

integrat: 6 
d) Numar probe recoltate: 10 

 
70% 
55% 

 
50% 
50% 

Controlul respect rii legisla iei în 
vigoare în unit ile de transfuzie 

sanguin . 

Nr. total controale: 4 
 

100% 

Controlul gestion rii deşeurilor 
rezultate din activit ile medicale. 

Colectare, depozitare deşeuri cu 
potenial contaminant: 56 

 

90% 

Ac iuni de indrumare si consultan  Num r total controale: 24 50% 
Controale tematice stabilite de 

DCSP Vâlcea 
Num r total controale: 4 50% 

Controale tematice stabilite de MS Conform program rilor  MS 19 
Numar sesizri rezolvate. In functie de solicitrile persoanelor 

fizice sau juridice, existente la un 
moment dat. 

108 

Actiuni comune cu alte autorit i In functie de solicitri 13 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 2 
 

Cresterea accesului 
populatiei la servicii 

medicale de baza 

Contractarea serviciilor medicale cu 
furnizorii de servicii medicale, 

medicamente şi dispozitive medicale 
evaluati pe baza principiilor necesitatii, 

posibilitatii si acoperirii teritoriale, 
concomitent cu exercitarea controlului de 

calitate privind serviciile medicale si 
farmaceutice oferite, având ca efect 

îmbunatatirea st rii de s n tate a 
populatiei; 

-asistenta medicala primara 
-asistenta medicala de specialitate din 

ambulatoriu 
-asistenta medicala spitaliceasca 

-asistenta medicala de reabilitare si 
recuperare 

-asistenta medicala de urgenta 
-etc. 

Numar contracte:496 
 

-asistenta medicala primara:216 
-asistenta medicala 

spitaliceasca:11 
-asistenta medicala de specialitate 

din ambulatoriu:32 
-asistenta medicala de reabilitare si 

recuperare: 20 
-asistenta medicala de urgenta:1 

-dispozitive medicale:70 
-farmacii:64 

-ingrijiri la domiciliu:6 
-medicina dentara:55 

-investigatii paraclinice:18 
-sanatorii: 1 

-hemodializa:2 
 

100% Casa de 
Asigur ri de 

S n tate Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea func ion rii 
sistemului de asigur ri 
sociale la nivel local, în 
condi ii de eficacitate, 
si impementarea unui 

control riguros al 
cheltuielilor 

Monitorizarea si controlul derularii 
contractelor de furnizare servicii medicale 

Numar controale/trim 
Trim.I -82 controale 
Trim.II-36 controale 

100% 
 
 

Managementul 
profesionist al 

programelor nationale 
de sanatate 

Derularea programelor na ionale cu scop 
curativ pentru boli cu consecin e grave 

asupra st rii de s n tate a popula iei atat 
prin farmaciile cu circuit închis (unit i 

sanitare cu paturi) cât şi prin farmaciile cu 

Numar contracte:64 
 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

circuit deschis aflate în contract cu CAS 
Valcea -diabet zaharat cu antidiabetice de 
tipul insulinelor, al bolnavilor oncologici, 
pentru tratamentul st rii posttransplant al 
pacien ilor transplanta i precum şi pentru 

unele boli rare. 

Casa de 
Asigur ri de 

S n tate Vâlcea 
 

  Monitorizarea programelor na ionale cu 
scop curativ pentru boli cu consecin e 

grave asupra st rii de s n tate a 
popula iei atat prin farmaciile cu circuit 
închis (unit i sanitare cu paturi) cât şi 

prin farmaciile cu circuit deschis aflate în 
contract cu CAS Valcea -diabet zaharat 
cu antidiabetice de tipul insulinelor, al 

bolnavilor oncologici, pentru tratamentul 
st rii posttransplant al pacien ilor 

transplanta i precum şi pentru unele boli 
rare. 

Numar controale/trim 
Trim. I: 6 controale 
Trim. II: 6 controale 

100% 

Implementarea si 
monitorizarea de 

instrumente care sa 
asigure calitatea 

serviciilor medicale 

Organizarea de întalniri cu medicii de 
specialitate pentru a analiza aspecte 

privind calitatea serviciilor medicale din 
asisten a medicala primar  si ambulatorie 
precum si respectarea prevederilor actelor 

normative in vigoare şi de a-i informa 
asupra modific rilor aparute in actele 

normative stabilind masurile ce se impun 
pentru imbunatatirea activitatii 

Numar intalniri/trim 
13 intalniri 

100% 

Monitorizarea gradului de satisfactie al 
asiguratilor pe baza chestionarului de 

evaluare aprobat prin ordinul 
presedintelui CNAS 

Numar chestionare/sem:200 100% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Gestionarea judicioasa a fondurilor pentru 
asistenta medical  primar , asisten a 

spitaliceasca şi a asistentei cu 
medicamente compensate şi gratuite în 

ambulatoriu, în vederea finan rii 
corespunzatoare a furnizorilor de servicii 
medicale şi a furnizorilor de medicamente 
în sensul ameliorarii nivelului şi calit ii 

serviciilor medicale 

Mii lei: finantare servicii medicale 
sem. I 2017: 173.680,67 mii lei 

100% Casa de 
Asigur ri de 

S n tate Vâlcea 
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Capitolul Administra ie Public . Politici regionale 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1 Modernizarea/ 
reabilitarea 

drumurilor județene 

a). Refacere i consolidare drumuri jude ene 
(respectiv, pode e de pe drumurile jude ene) din 

bugete locale 

Procent realizare, 
propus:100% 

 Consiliul 
Județean Vâlcea 
Direcția Tehnic  

1.Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti - Olanu - 
Limit  jude  Olt, km 8+900 - 9+470 

80% 

2. Reabilitare şi modernizare DJ 651 P uşeşti 
M glaşi – Stoeneşti, km. 2+700-7+700 

80% 

3. Refacere platform  drum şi podețe pe DJ 654 
Valea Cheii - Cheia - M n stirea Iezer - Schitu 

Pahomie, km 6+000 - 16+681 

70% 

4. Consolidare şi refacere DJ 703 N Berisl veşti – 
Releu Cozia, km 1+500 – 4+000 

30% 

5. Consolidare drum județean DJ 676D Mateeşti - 
Cernişoara, sector Mateeşti, km 5+000 -6+300 

În curs de 
desf urare 

procedura de 
achiziție public  

6. Refacere platform  drum județean DJ 676C 
Roeşti - Oteşani, km 17+350 

Idem 

7. Refacere platform  drum județean DJ 676 D 
Alunu - Cernişoara km 12+300 

Idem 

8. Refacere platform  drum județean DJ 676D 
Alunu - Cernişoara, km 14+500 

Idem 

  b). Refacere şi consolidare drumuri jude ene 
(respectiv, pode e de pe drumurile jude ene) din 

buget de stat/ bugete locale 

Nr. proiecte aprobate 
(PT - solicitare  pentru 
finanțare prin PNDL) 

-  
 
 
 
 

1.Consolidare şi refacere DJ 656 Ol neşti – 
Comanca – Tisa, km.0+000-8+874 (platform   

drum, ziduri de sprijin, pode e) 

În curs de analiz  
de c tre 

MDRAPFE 



 54 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2. Refacere platform  drum, ziduri de sprijin şi 
amenaj ri podețe pe DJ 701D Ciunget – Latorita - 

Galbenu, km. 0+000-5+500 

Idem Consiliul 
Județean Vâlcea 
Direcția Tehnic  

3. Refacere DJ 703M Peri ani – Cornet km 2+800, 
km 3+800, km 5+200 (platform   drum şi ziduri de 

sprijin) 

Idem 

4. Refacere podețe pe DJ 643B, km 20+950, km 
26+300 şi km 31+100 

Idem 

 Asigurarea 
infrastructurii - 

spitale, şcoli 

Cl dire administrativ - Spitalul de Psihiatrie 
Dr goeşti 

 

Nr. proiecte aprobate 
(PT - solicitare pentru 
finan are prin PNDL) 

În curs de analiz  
de c tre 

MDRAPFE 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de 
ac iune 

Ac iuni Indicatori anuali măsurabili propuşi Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

  2. Administrație în 
slujba cet țenilor 

Organizarea de audiențe pentru cet țeni 
 

Îmbun t țirea accesului la informațiile de 
interes public i transparenței decizionale 
prin aplicarea prevederilor Legii 544/2001 

i Legii 52/2003 privind transparența 
decizional  în administrația public   
Participarea funcționarilor publici la 

instruirea intern , planificat  i organizat  
prin ordin al prefectului 

 
Implementarea sistemului de control 

intern managerial 

S pt mânal, o zi prefect, 1 zi 
subprefect, din aprilie o zi prin rotație 

 
Actualizarea permanent  a site-ului 

instituției 
Nr. cereri soluționate în baza Legii 

nr.544/2001  
 

1 Plan anual de perfecționare 
profesional  a salariaților din Instituția 

Prefectului – Județul Vâlcea – 4 
instruiri 

1 Program anual 
1 Raport anual 

 

34 audiențe 
 
 

100% 
 
 

14 
 
 
 

1 plan întocmit 
2 instruiri 

1 program anual 
 

Instituția 
Prefectului-

Județul Vâlcea 
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Capitolul Politici agricole i de dezvoltare rural  
 

Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
masurabili 

propusi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor  

Entitatea responsabilă 

 
 

  1 

Program de sus inere 
pentru produse 

deficitare 

Identificarea cultivatorilor de tomate în spa ii 
protejate 

 
Identificarea cresc torilor de tineret porcin la 

îngr şat 
 

Verificarea infin rii culturilor de tomate si rodirii 
conform programului de sus inere a  tomatelor in 

spatii protejate HG 39/2017 

70 
 
 
2 
 
 
 

140 

62 
 
- 
 
 
 
 

31 

Direc ia pentru 
Agricultur   Județean  

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Creşterea absorb iei 
fondurilor europene 

Imbun t irea competitivit ii sectorului agricol 
prin elaborarea de  proiecte prin PNDR 2014-2020 

pentru fermieri  pe   : 
Subm sura 6.3 – Dezvoltarea fermelor mici 
Subm sura 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri 

Subm sura 6.2 - Infiintare activit i neagricole 
Subm sura 6.4 - Modernizarea activit ilor 

neagricole 
 

Implementarea proiectelor finan ate, prin 
întocmirea dosarelor de plat  pentru : 

Masura 141 (PNDR 2007-20013); 
Subm sura 6.3 ( PNDR 2014-2020 ) 
Subm sura 6.1 ( PNDR 2014-2020 ) 

Realizarea de materiale informative în domeniu: 
Pliante 

Elaborarea proiectelor de amenajamente pastorale 
în vederea utiliz rii ra ionale şi îmbun t irea 
calitativ  a pajiştilor conform OG nr. 34/2013 

 
 
 

70 
10 
2 
 
2 
 
 
 
 

50 
70 
10 
 

10000 
 
 

 
 
 

40 
2 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 

3600 
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Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
masurabili 

propusi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor  

Entitatea responsabilă 

aprobat  prin Legea nr. 186/2014, HG nr. 
1064/2013 

Inform ri pentru transferul de cuno tințe c tre 
fermieri, referitoare la: 

M suri PNDR 2014-2020 

21 
 
 
 

150 informari 

19 
 
 
 

75/informari 

Direc ia pentru 
Agricultur   Județean  

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sprijin pentru 
angajarea tinerilor în 

agricultur , 
acvacultur  şi 

industria alimentar  

Numar de  fermieri care solicita sprijin pentru 
produsele deficitare: 
- Domeniul vegetal 

Organizarea cursurilor de calificare în meseriile : 
- Apicultor 

-  Lucr tor în creşterea animalelor 
-  Pomicultor 

 
Elaborarea de proiecte prin PNDR 2014-2020 

pentru fermieri  cu varsta sub 40 ani prin: 
Subm sura 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri 

 

 
 

30 
 
 

14 
14 
14 
 
 
 

10 

 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 

 
 

 

Program de 
încurajare a 

activit ilor din zona 
montan  

Instruirea beneficiarilor M surii 10 – Agromediu 
şi clim ,  în vederea ob inerii cunoştin elor 

referitoare la adaptarea practicilor agricole  pentru 
conservarea biodiversit ii, protec iei solului şi 

apei prin : 
- cursuri de instruire 

Organizarea cursurilor de calificare în meseriile : 
- Apicultor 

-  Lucr tor în creşterea animalelor 
Elaborarea de  proiecte prin PNDR 2014-2020 

pentru fermieri  pe  : 
Subm sura 6.3 ( PNDR 2014-2020 ) 
Subm sura 6.1 ( PNDR 2014-2020 ) 

 
 
 
 
 

10 
 
 

14 
14 
 
 

20 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
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Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
masurabili 

propusi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor  

Entitatea responsabilă 

2 - Direc ia pentru 
Agricultur   Județean  

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Refacerea şi 
extinderea 

sistemului de irigatii 

Obiective ale infrastructurii principale de iriga ii 
propuse pentru reabilitare ( Galicea, Olanu-

Dragoe ti, Mih e ti- B beni) 

3 3 

Program de 
încurajare a 
agriculturii 

ecologice şi a 
produselor 
tradi ionale 

Instruirea beneficiarilor Masurii 11 - Agricultura 
ecologic  în vederea ob inerii cunoştin elor 

referitoare la adaptarea practicilor agricole  pentru 
conservarea biodiversitati, reducerea poluarii, 

reducerea emisiilor de dioxid de carbon, asigurarea 
unor conditii de bunastare a animalelor prin: 

- cursuri de instruire 
Înregistrarea operatorilor economici, conform 
Ordinul comun al ministrului agriculturii şi 
dezvolt rii rurale, ministrului s n t ii şi al 

preşedintelui Autorit ii Na ionale pentru Protec ia 
Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind 

atestarea produselor tradi ionale, in R.N.P.T 
- Inform ri pentru transferul de cuno tințe c tre 

fermieri, referitoare la: 
Atestarea produselor tradiționale 

 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
150 informari 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

 
40/informari 

Program na ional de 
cercetare 

Colaborarea cu unit ile de cercetare – dezvoltare 
în vederea disemin rii rezultatelor ob inute în 
cadrul proiectelor ADER finan ate prin Planul 

sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul 
agricol şi de dezvoltare rural : 

-   Identificarea de solu ii de combatere integrat  a 
organismelor d un toare în planta iile pomicole 

care s  conduc  la reabilitarea mediului şi 
ob inerea unor produse s n toase în sistem 

ecologic 

 
 

 
 

60 de fermieri care 
implementeaza 

rezultatele 
cercetarii 

 
 
 

 
35 de fermieri care 

implementeaza 
rezultatele 
cercetarii 
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Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
masurabili 

propusi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor  

Entitatea responsabilă 

-          Ameliorarea speciilor pomicole în vederea 
creşterii siguran ei şi securit ii alimentare 

-          Solu ii tehnologice modernizate privind 
ob inerea materialului pentru plantare pomicol 

conform standardelor de calitate europene, 
finan ate prin Planul sectorial pentru cercetare 

Direc ia pentru 
Agricultur   Județean  

Vâlcea 

 Program de m suri 
legislative pentru 
sectorul agricol 

Implementarea Legii 17/2014: primirea, 
verificarea şi înregistrarea dosarelor cu ofertele de 

vânzare a terenurilor din extravilan în registrul 
unic de eviden  

Verificarea  in piete si targuri a respectarii 
conformitatii cu standardele de comercializare a 

fructelor si legumelor proaspete 
Verificarea sarii iodate la fabricarea painii si 

produselor de panificatie 

1200 dosare 
 
 
 
 

80 controale 
 
 

60 controale 

570 dosare 
 
 
 
 

103 controale 
 
 

32 controale 
 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
anuali 

măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2 Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Finalizarea pl ilor directe (SAPS), 
ajutoarelor na ionale tranzitorii 

(ANT), sprijinului cuplat şi m surilor 
compensatorii de dezvoltare rurala, 

aferente anului de plat  2016 
 

Raportat la 
num rul de 

fermieri afla i în 
baza de date 

- 100% din nr. fermierilor 
autoriza i la plata aferent  

Campaniei 2016, în 
cuantum de 65.255.042,95 

lei, pentru un num r de 
19.504 fermieri eligibili; 

Agen ia de Pl i şi 
Interven ie pentru 

Agricultur  – 
Centrul Jude ean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

Primirea solicit rilor pentru accesarea 
schemei de ajutor de stat"Sprijin 

pentru prima împ durire şi crearea 
de suprafe e împ durite”,aferent  

Raportat la 
num rul de 

fermieri 

Nu s-au înregistrat cereri 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
anuali 

măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

M surii 8 „Investi ii în dezvoltarea 
zonelor împ durite şi îmbun t irea 

viabilit ii p durilor”, Subm sura 8.1  
„Împ duriri şi crearea de suprafe e 

împ durite”, din cadrul Programului 
Na ional de Dezvoltare Rural  2014-

2020 

înregistra i în 
anul 2017 

 
Agen ia de Pl i şi 
Interven ie pentru 

Agricultur  – 
Centrul Jude ean 

Vâlcea 
 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Primirea solicitarilor pentru accesarea 
schemei de ajutor "Servicii de 

silvomediu, servicii climatice şi 
conservarea p durilor" 

 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
înregistra i în 

anul 2017 

Nu s-au înregistrat cereri 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor unice de sprijin aferente 

anului 2017: 
- Campania de informare a fermierilor 

privind pl ile pe suprafa  şi în 
sectorul zootehnic ce se acord  în anul 

de plat  2017; 
- Planificarea  fermierilor pentru 

depunerea cererilor unice de plat ; 
- Primirea cererilor unice de plat . 

Raportat la 
num rul de 

fermieri afla i în 
baza de date 

- 100% din num rul 
fermierilor înregistra i în 
baza de date, respectiv 

19.491 au fost informa i şi 
programa i; 

- pân  la data de 
15.05.2017 au fost primite 
un num r de 19.704 cereri, 
reprezentând un procent de 
101,09% raportat la anul 

2016, pentru o suprafa  de 
64.935,89 hectare; 

 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea opera iunilor financiare 
aferente pl ilor directe ale anului de 

plat  2017: 
- Verificarea dosarelor în controlul 

administrativ; 
- Autorizarea pl ilor. 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
eşantiona i 

pentru 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
anuali 

măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

efectuarea 
pl ilor 

Agen ia de Pl i şi 
Interven ie pentru 

Agricultur  – 
Centrul Jude ean 

Vâlcea 
 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Procesarea administrativ  a cererilor 
unice de plat  înregistrate în cadrul 

campaniei 2017 şi eşantionarea pentru 
controlul pe teren: 

-  Înregistrarea cererilor în baza de 
date; 

 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
înregistra i în 

anul 2017 

- 100% din num rul 
fermierilor înregistra i în 
baza de date, respectiv 

19.704 cereri; 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea opera iunilor de controale 
pe teren pentru fermierii eşantiona i: 

- Efectuarea controalelor 
administrative şi în teren, în vederea 

demar rii pl ilor în avans pentru 
cererile unice 2017. 

Raportat la 
num rul de 

fermieri afla i în 
eşantionul 

supus 
controlului 

 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor de finan are prin rambursare 

pentru motorina cu acciz  redus  
folosit  în agricultur  în cursul anului 

2017: 
- Primirea, verificarea, înregistrarea şi 

autorizarea cererilor de finan are. 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
înregistra i în 

anul 2017 

- 100% din nr. fermierilor 
autoriza i la plat  pentru 

solicit rile aferente 
trimestrului IV 2016, în 
cuantum de 150.490 lei, 
pentru un num r de 19 

beneficiari eligibili; 
- 100% din nr. fermierilor 
autoriza i la plat  pentru 

solicit rile aferente 
trimestrului I 2017, în 

cuantum de 123.839 lei, 
pentru un num r de 25 

beneficiari eligibili; 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
anuali 

măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor de ajutor financiar pentru 

bun starea animalelor, speciile 
porcine şi p s ri: 

- Primirea şi autorizarea cererilor de 
finan are. 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
înregistra i în 

anul 2017 

- 100% din nr. cererilor 
autorizate la plat , în 

cuantum de 8.210.339,64 
lei pachetul A-porcine şi 
9.582.276,71 lei pachetul 
B-p s ri, pentru un num r 

total de 6 beneficiari 
eligibili;  

Agen ia de Pl i şi 
Interven ie pentru 

Agricultur  – 
Centrul Jude ean 

Vâlcea 
 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Renta agricol  viager : 
- Primirea documentelor în vederea 
viz rii carnetelor de rentier pentru 

anul 2017. 

Raportat la 
num rul de 

rentieri afla i în 
baza de date 

- 100% din num rul 
rentierilor care au solicitat 

vizarea carnetelor, 
respectiv 93 solicit ri; 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor privind ajutorul comunitar 

pentru furnizarea produselor lactate in 
institu iile şcolare: 

- Primirea şi autorizarea cerilor de 
plat  pentru semestrul I şi II din anul 

şcolar 2016/2017. 

Raportat la 
num rul de 
beneficiari 

aferen i 
perioadei 

2015/2016 

- 100% din num rul 
cererilor depuse, respectiv 
1 cerere aprobat  pentru 

suma total  de 278.101,06 
lei; 

 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor privind ajutorul comunitar 
pentru încurajarea consumului de 

fructe în institu iile şcolare, distribu ia 
de mere şi m suri adiacente: 

- Primirea şi autorizarea cerilor de 
plat  pentru semestrul I şi II din anul 

şcolar 2016/2017. 

Raportat la 
num rul de 
beneficiari 

aferen i 
perioadei 

2015/2016 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
anuali 

măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor de ajutor financiar şi 

comunitar acordat în sectorul apicol: 
- Primirea şi autorizarea cererilor de 

finan are. 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
înregistra i în 

anul 2017 

 Agen ia de Pl i şi 
Interven ie pentru 

Agricultur  – 
Centrul Jude ean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor de sprijin financiar acordat 

pentru m sura de restructurare şi 
reconversie vi a-de-vie: 

- Primirea şi autorizarea cererilor de 
finan are. 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
înregistra i în 

anul 2017 

- 100% din nr. fermierilor 
autoriza i la plat  pentru 

solicit rile aferente 
investi iilor în sectorul 

vitivinicol, în cuantum de 
822.214,50 lei, pentru 2 

beneficiari eligibili; 
- 100% din nr. fermierilor 
autoriza i la plat  pentru 

solicit rile aferente 
restructur rii şi 

reconversiei planta iilor 
viticole, în cuantum de 
1.118.316 lei, pentru 18 

beneficiari; 

 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor de ajutoare de adaptare 

excep ionale destinate produc torilor 
de lapte şi fermierilor din alte sectoare 

de creştere a animalelor: 
- Primirea şi autorizarea cererilor de 

finan are. 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
înregistra i în 

anul 2017 

- 100% din nr. fermierilor 
înregistra i în baza de date, 

respectiv 19 cereri; 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor de sprijin financiar acordat 
produc torilor agricoli din sectorul 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 

- 100% din nr. fermierilor 
înregistra i în baza de date, 

respectiv 550 cereri; 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
anuali 

măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la 

bugetul de stat 

zootehnic, speciile bovin , ovin  şi 
caprin : 

- Primirea şi autorizarea cererilor de 
finan are. 

înregistra i în 
anul 2017 

Agen ia de Pl i şi 
Interven ie pentru 

Agricultur  – 
Centrul Jude ean 

Vâlcea 
 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor de sprijin financiar acordat 

produc torilor de lapte pentru 
reducerea produc iei de lapte: 

- Primirea şi autorizarea cererilor de 
finan are. 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
înregistra i în 

anul 2017 

- 100% din nr. fermierilor 
autoriza i la plat , în 

cuantum de 853,39 lei, 
pentru 1 beneficiar; 

Aplicarea unor scheme eficiente 
de finan are a agriculturii în 

termene concrete, pentru absorb ia 
integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la 
bugetul de stat 

Derularea campaniei de primire a 
cererilor de sprijin financiar acordat 
produc torilor agricoli din sectorul 

creşterii animalelor pentru ameliorarea 
raselor: 

- Primirea şi autorizarea cererilor de 
finan are. 

Raportat la 
num rul de 

fermieri 
înregistra i în 

anul 2016/2017 

- 100% din nr. fermierilor 
autoriza i la plat  pentru 

solicit rile aferente trim IV 
2016 în cuantum de 9.122,21 
pentru 1 beneficiar eligibil; 
- 100% din nr. fermierilor 
autoriza i la plat  pentru 

solicit rile aferente 
trimestrului I 2017, în 

cuantum de 84.162,17 lei, 
pentru 2 beneficiari eligibili; 

 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

  3 Înre inerea şi repararea lucr rilor 
de IF - Desecare gravita ional  

Decolmatarea mecanic  a canalelor de 
deponii 

28.91 / 100 mc 0 % ANIF - Unitatea de 
Administrare 

Vâlcea 
 

Înre inerea şi repararea lucr rilor 
de IF - Desecare gravita ional  

Repara ii la pode e 2 buc 0 % 

Înre inerea  lucr rilor de IF - 
Desecare gravita ional  

Distrugerea vegeta iei ierboase pe 
canale 

3000 / 100 mp 46 % 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Înre inerea şi repararea lucr rilor 
de IF – Combaterea Eroziunii 

Solului 

Repara ii la peree 399 mp 0% 

Înre inerea şi repararea lucr rilor 
de IF – Combaterea Eroziunii 

Solului 
 

Repara ii la sedii administrative 2 buc 0% 

Înre inerea şi repararea lucr rilor 
de IF – Combaterea Eroziunii 

Solului 

Decolmat ri mecanice 211.16 / 100mc 34% 

Înre inerea şi repararea lucr rilor 
de IF – Combaterea Eroziunii 

Solului 

Repara ii la pode e 8buc 0% 
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Capitolul Politici de mediu. Apele i p durile 
 

Nr. 
crt. 

Directii de ac iune Ac iuni 
 

Indicatori anuali 
măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
1. 
 
 
 

Prevenirea i limitarea 
efectelor negative ale 

schimb rilor climatice, 
implementarea 

m surilor pentru 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de ser  

Protec ia calit ii aerului ambiental şi atmosferei pentru 
prevenirea schimb rilor climatice 

Acțiuni de colectare date si informatii privind sursele de 
emisie gaze cu efect de sera si alti poluanti 

Numar acțiuni - 1 100% 

Agenția pentru 
Protecția 
Mediului 
Vâlcea  

 
Îmbun t irea dialogului cu operatorii care intr  sub 
inciden a prevederilor schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 
(ETS), în scopul conform rii cu cerin ele impuse de 

aceasta prin activitati de studiu, documentare si 
informarea ag.economici privind implementarea 

legislatiei referitoare la comertul cu unit ți de carbon 

Numar ore – 40 100% 

Supravegherea respectarii angajamentelor de limitare 
cantitativa si reducere a emisiei de gaze cu efect de sera 

- raportare date provenite de la agentii economici 
necesare realizarii bazei de date pentru 

Inventarul National al Gazelor cu Efect de Sera 

Numar rapoarte - 1 100% 

- raportare date provenite de la agenti economici 
pentru realizarea inventarului instalatiilor ce 
intra sub incidenta Directivei 2003/87/CE 

Numar rapoarte - 1 100% 

Conservarea 
biodiversit ții i 

utilizarea durabil  a 
componentelor sale, 
precum i evaluarea 

Deruleaza procedura de evaluare adecvata pentru 
proiectele/planurile care pot avea un efect negativ 

semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar 

- 30 acte de 
reglementare 
(decizii etapa 

incadrare, acorduri 
de mediu, avize 

Natura 2000, avize) 

100% 
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Nr. 
crt. 

Directii de ac iune Ac iuni 
 

Indicatori anuali 
măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
economic  a serviciilor 

ecosistemice 
Analiz  documenta ii tehnice în vederea emiterii 
declara iei autorit ii responsabile cu monitorizarea 
siturilor Natura 2000 pentru proiectele majore cu 
finan are din fonduri comunitare, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului CE 1828/2006 i elaboreaz  
declarația autorit ții responsabile cu monitorizarea 
siturilor Natura 2000 

- 8 declarații Natura 
2000 

100% 

Elaborare autoriza ii de recoltare/capturare şi/sau 
achizi ie şi/sau comercializare a florilor de min , a 
fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi 
nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora 
şi, respectiv, fauna s lbatic  

60 autorizații 

100% Agenția pentru 
Protecția 
Mediului 
Vâlcea  

 
Analiza informații GIS privind planuri/proiecte/activit ți 
în raport cu ariile naturale protejate i elaboreaza puncte 

de vedere scrise 
50 puncte de vedere 

100% 

Elaborare rapoarte de monitorizare a speciilor şi 
habitatelor de interes na ional şi comunitar 

- num r rapoarte 
elaborate raportate 

la numarul de 
solicit ri ale 
serviciului de 
specialitate 

responsabil cu 
elaborarea RSM-

urilor - 12 

100% 

Elaborare rapoarte de monitorizare a speciilor şi 
habitatelor de interes na ional şi comunitar 

- num r rapoarte 
elaborate raportate 

la numarul de 
solicit ri ale 
serviciului de 
specialitate 

100% 
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Nr. 
crt. 

Directii de ac iune Ac iuni 
 

Indicatori anuali 
măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
responsabil cu 

elaborarea RSM-
urilor - 12 

 

Imbunatatirea 
managementului 

deseurilor si 
substan elor periculoase 

Puncte de vedere în domeniul gestion rii deşeurilor, pentru 
asigurarea suportul tehnic în scopul elaborarii actelor de 

reglementare 
5 puncte de vedere 

100% 

Puncte de vedere în scopul aprob rii transporturilor de 
deşeuri periculoase pe teritoriul județului Vâlcea 

10  puncte de 
vedere 

100%  
 

Agenția pentru 
Protecția 
Mediului 
Vâlcea  

 

Întocmire avize de împr ştiere a n molului de epurare în 
agricultur  1 aviz 

100% 

Asigurarea calit ii datelor colectate şi raportate  
referitoare la gestionarea deşeurilor, pe urm toarele 

domenii: deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE), deşeurilor de baterii şi acumulatori, 

echipamente cu PCB / PCT, uleiuri uzate, n moluri de la 
epurarea apelor uzate or şeneşti, incinerarea deşeurilor, 

transportul deşeurilor pe teritoriul județului Vâlcea; 

7 rapoarte 

100% 

Elaborare rapoarte privind starea mediului în domeniul 
gestionarii deşeurilor; 

 
1 raport 

100% 

Asigurarea calit ii datelor colectate şi raportate  
referitoare la gestionarea deşeurilor, pe urm toarele 

domenii: generarea şi gestionarea deşeurilor municipale 
şi industriale, deşeuri de ambalaje, vehicule scoase din 

uz (VSU), depozitarea eşeurilor 

4 rapoarte 100% 
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Nr. 
crt. 

Directii de ac iune Ac iuni 
 

Indicatori anuali 
măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Elaborare rapoarte privind starea mediului în domeniul 
substanțelor chimice periculoase. 

 

1 raport 100% 

Elaborare: 
Inventarul privind importatorii şi exportatorii de substan e şi 

preparate sub inciden a procedurii PIC; 
Inventarul privind substan ele care depreciaz  stratul de 
ozon şi operatorii economici care desf şoar  activit i cu 

aceste substan e; 
Inventarul privind gazele fluorurate cu efect de sera şi 

operatorii economici care desf şoar  activit i cu aceste 
substan e; 

Inventarul cl dirilor care con in azbest în construc ie, al 
articolelor şi materialelor cu con inut de azbest care devin 

deşeuri, al depozitelor cu deşeuri de azbest; 
Inventarul privind poluan ii organici persisten i şi 

inventarul privind substan ele care vor fi incluse în anexele 
Regulamentului 850/2004 si ale Conven iei Stockholm 

privind poluan ii organici persisten i; 
Inventarul operatorilor economici care desf şoar  activit i 

cu mercur şi metale grele; 
Baza de date cu operatorii implica i si substantele 
restrictionate conform Regulamentului 552/2009; 
Baza de date cu operatorii implicati în activit i cu 

substan e eligibile la înregistrare conform Regulamentului 
1907/2006; 

Baze de date detergenti; Baze de date biocide 

10 inventare 
 

100% 

Agenția pentru 
Protecția 
Mediului 
Vâlcea  

 

 
Imbunatatirea  si extinderea sistemului  national de 

monitorizare a calitatii aerului prin 
Nr. ac iuni 

verificare sta ii  100% 
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Nr. 
crt. 

Directii de ac iune Ac iuni 
 

Indicatori anuali 
măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Reducerea polu rii i 
îmbun t țirea calit ții 

aerului 

supraveghere func ionare si calibrare echipamente sta ii 
automate calitate aer 

VL-1 şi VL-2 =  
366 

Gestionare si validare date statii automate de 
monitorizare a calitatii aerului si informare public 

Numar rapoarte - 
366 

100% 

Rapoarte privind captura de date in urma validarii 
datelor de la statiile automate de monitorizare a calitatii 

aerului 

Numar rapoarte - 
13 

100% 
Agenția pentru 

Protecția 
Mediului 
Vâlcea  

 
Puncte de vedere în domeniul monitorizarii calitatii 

factorilor de mediu, pentru asigurarea suportul tehnic în 
scopul elaborarii actelor de reglementare 

 

La solicitare 100% 

Supraveghere calitate aer 
Numar determinari 
in laborator – 2400 

100% 

Deplasari in teren pentru recoltare probe curente şi  
analiza  la poluari accidentale 

Numar acțiuni - 10 100% 

Elaborare inventar emisii atmosferice  Numar inventare - 1 100% 

Supravegherea functionarii statiei automate de 
radioactivitate 

Numar determinari 
- 365 

100% 

Elaborare „Fisa judet” privind evidentierea situatiei pe 
diverse aspecte de mediu 

Numar rapoarte – 
12 

100% 

Determinarea nivelului de zgomot la nivel judetean 
 

Numar determinari 
– 100 

100% 

Colectare date si informatii cu privire la sursele de 
zgomot din judetul Valcea, în vederea complet rii bazei 

de date 
Numar acțiuni  - 10 100% 
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Nr. 
crt. 

Directii de ac iune Ac iuni 
 

Indicatori anuali 
măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Prevenirea şi controlul polu rii industriale prin 
efectuare determin ri deseuri. 

Numar determinari 
– 400 

100% 

Acordarea de consultan  agen ilor economici cu privire 
la calcularea emisiilor de poluan i la cerere 

Nr. ac iuni 
consultan  - 24 

100% 

Agenția pentru 
Protecția 
Mediului 
Vâlcea  

 Rapoarte privind evolutia implementarii Programului 
National de Reducere a Emisiilor din instalatii mari de 

ardere 
Numar rapoarte - 4 100% 

Actiuni de urmar8ire si intocmire raportari privind 
implementarea AQUIS-ului de mediu(Cap 22. Mediu) si 

a Planului de masuri prioritare 

Numar rapoarte - 
12 

100% 

Gestionarea bazei de date privind emisiile COV din 
solventi in jud. Valcea si elaborarea raportului aferent  

Numar rapoarte - 1 100% 

Adoptarea de c tre industrie a celor mai bune tehnici 
disponibile în temeiul 

Directivei privind emisiile industriale: 
Numar autorizatii – 

150/3 
100% 

- emitere autorizatii/autorizatii integrate de mediu 100% 

- evaluare initiala a documentatiilor  de solicitare 
numar  solicitari - 

2800 
100% 

- emitere acorduri/acorduri integrate de mediu Nr. Acorduri - 2 100% 

- emitere decizii etapa de incadrare in procedura 
EIA/EA 

Nr.decizii - 200 100% 

- emitere notificari pentru stabilirea obligatiilor de 
mediu 

Nr.notificari - 5 100% 

- elaborare rapoarte si informari cu privire la actele de 
reglementare emise 

Bilunar si 
trimestrial 

28 
100% 
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Nr. 
crt. 

Directii de ac iune Ac iuni 
 

Indicatori anuali 
măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

 

Prevenirea riscului i 
diminuarea efectelor 
calamit ților naturale 

pentru cre terea gradului 
de siguranț  a 

cet țenilor 

Actualizare inventar judetean situri contaminate/potential 
contaminate 

 
1 inventar 100% 

Elaborare rapoarte privind starea mediului în domeniul 
protectiei solului si subsolului 

 
1 raport 100% 

Agenția pentru 
Protecția 
Mediului 
Vâlcea  

 Elaborare puncte de vedere scrise privind necesitatea 
aprob rii ac iunilor de remediere a zonelor poluate 

conform studiilor de evaluare a riscului şi studiilor de 
fezabilitate privind programele de remediere 

- 2 puncte de 
vedere 

100% 

Elaborare puncte de vedere scrise privind aprobarea 
programelor de remediere a zonelor în care solul, 

subsolul şi corpurile de ape subterane sunt afectate, 
programele de monitorizare din timpul remedierii şi 
postremediere, precum şi termenele de realizare ale 

acestora 

- un punct de 
vedere 

100% 

 

Reducerea suprafețelor 
poluate istoric care va 
contribui la reducerea 

impactului negativ 
asupra calit ții 

ambientale i s n t ții 
populației 

Rapoarte privind stadiul implement rii PLAM Valcea 2 rapoarte 100% 

Rapoarte privind stadiul implement rii PNAM 2 rapoarte 100% 

Rapoarte privind stadiul implement rii Agendei Locale 
21 2 rapoarte 100% 



 72 

Nr. 
crt. 

Directii de ac iune Ac iuni 
 

Indicatori anuali 
măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Monitorizarea derul rii proiectelor mari de 
infrastructura 2 rapoarte 100% 

Modernizarea şi 
înt rirea capacit ii 
administrative în 

domeniul mediului 

Formarea profesionala permanenta a salariatilor 
Nr instruiri - 34 

 
100% 

 

Îmbun t irea gradului 
de educare i 

conştientizare, 
informare, consultare şi 

participare a tuturor 
cet enilor în luarea 

deciziilor privind mediul 

Elaborare rapoarte periodice privind starea mediului in 
judetul Valcea 

Numar rapoarte - 
12 

100% 

Agenția pentru 
Protecția 
Mediului 
Vâlcea  

 

Punerea la dispozitia publicului spre consultare la sediu 
si prin afisare pe pagina de internet a APM Valcea  a 
anunturilor/deciziilor elaborate pe parcursul derularii 

procedurilor de emitere a actelor de reglementare. 

 
Nr. 

anunturi/decizii: 
350 

100% 

Elaborarea si transmiterea comunicatelor de presa 
Numar comunicate 

- 12 
100% 

Elaborare rapoarte  privind solicitarile de informatii de 
interes public, conf. Legii 544/2001. 

Numar rapoarte - 4 100% 

Elaborare rapoarte  privind rezolvarea petitiilor 
Numar rapoarte - 2 

 
100% 

Elaborare rapoarte privind solicitarile de informatii de 
mediu, gestionate prin Legea 878/2005 

Numar rapoarte - 
12 

100% 

Acțiuni de colectare de informatii si actualizarea bazei 
de date privind informatia de mediu detinuta de APM 

Valcea si alte autoritati 

Numar acțiuni - 1 
 

100% 
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Nr. 
crt. 

Directii de ac iune Ac iuni 
 

Indicatori anuali 
măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Elaborare raport de evaluare a implement rii legii nr. 

544/2001 
Numar rapoarte – 1 

 
100% 

Elaborare raport de evaluare a implementarii Legii 
52/2003 

Numar rapoarte – 1 
 

100% 

 

Susținerea i 
promovarea producției 
de energie din surse 

alternative, regenerabile 
i nepoluante 

Transmitere solicitari finantare AFM prin programul 
„Casa verde” pentru persoane fizice - in functie de 

protocolul incheiat intre ANPMsi AFM 

Nr. solicitari de 
finantare –  

in functie de 
fondurile alocate 

100% 

 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2 Realizarea m surilor 
cuprinse în Planul de m suri 

prioritare pentru 2017 la 
operatorii IPPC de pe raza 
judeului Vâlcea, care au 

ob inut perioada de tranzitie. 

Ac iuni preg titoare: 
Identificarea m surilor din planul de 

implementare scadente pâna la 
31.12.2017 i planificarea controalelor 
pentru urm rirea realiz rii m surilor 

identificate. 
Rezultate aşteptate: 

- Implementarea aquis-ului comunitar 
de mediu. 

Nr. Ac iuni/an 
(18 ac iuni) 

 

50% Garda Na ional  
de Mediu, 

Comisariatul 
Jude ean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ac iuni de implementare: 
- Realizarea controlului cu privire la 
îndeplinirea la termen a m surilor 
cuprinse în planurile de ac iuni ale 
operatorilor IPPC din jude  care au 

ob inut perioad  de tranzi ie. 
Urmarirea implement rii Planului  de 

gestiune a deşeurilor, referitor la 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

creşterea cantit ii de deşeuri colectate 
selectiv i valorificate cu societ i 

autorizate. 
Urm rirea, în cazul transferurilor c tre 

România de deşeuri destinate 
valorific rii/ recuper rii/ eliminarii. 

Garda Na ional  
de Mediu, 

Comisariatul 
Jude ean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ac iuni de monitorizare 
Stadiul de realizare a m surilor din 

planul de implementare. 

  

Ac iuni de evaluare 
Raport anual privind realizarea 

m surilor din planul de implementare. 
Implementarea prevederilor 
legale referitoare la valorile 

limit  pentru dioxidul de 
sulf, dioxidul de azot, pulberi 

în suspensie din aerul 
înconjurator –Directiva 
2008/50/CE (Directiva 

1999/30/CE, cu modific rile 
i complet rile ulterioare). 

 

Ac iuni preg titoare: 
Întocmirea unui plan de controale, în 

colaborare cu APM Vâlcea, la societati 
poluatoare de pe Platforma Chimic  

Râmnicu Vâlcea,  în vederea încadr rii 
emisiilor de poluan i în aer în valorile 

limit  de emisie. 
Efectuarea de determin ri ale 

concentra iei emisiilor. 
Rezultate aşteptate: 

Reducerea disconfortului generat de 
aceast  categorie de activitate. 

 
Nr. Ac iuni/ an 

(5 ac iuni) 
 

 
60% 

Ac iuni de implementare: 
Verificarea  încadr rii în valorile limit  

de emisie la efluen ii tehnologici. 
Realizare inspec ii şi controale la 

obiective . 
Ac iuni de  monitorizare: 

Verificarea  pe baza  buletinelor de 
analiz  sau a calculelor  transmise de 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

APM –Vâlcea, încadrarea în valorile 
limit  de emisie a poluan ilor evacua i 

în atmosfer  de societ iile de pe 
Platforma Chimic .  

Realizare inspec ii şi controale la 
obiectivele incluse . 

Garda Na ional  
de Mediu, 

Comisariatul 
Jude ean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ac iuni de evaluare: 
Raport anual al activit i de inspec ie şi 

control realizat de Comisariatul 
Jude ean Vâlcea. 

 

Crearea unor mecanisme 
eficiente pentru 

ĩmbunatatirea cooperarii 
intre autoritati in scopul unei 

mai bune reglementari in 
domeniul protectiei 
mediului, solului si 

subsolului.  
Modernizarea şi înt rirea 

capacit ii administrative în 
domeniul mediului 

 

Ac iuni preg titoare: 
Întocmirea unui plan de controale la 
societ i  care desf şoar  activit i cu 

impact asupra solului / subsolului. 
Rezultate aşteptate: 

Scaderea cantit ii de p mânt din 
extrac ia petrolului (sol contaminat) 

Ac iuni de implementare: 
Realizare inspec ii şi controale la 
obiectivele economice aferente. 

Ac iuni de monitorizare: 
Raportare trimestrial  a societ ilor 

controlate  privind cantit ile eliminate. 
Ac iuni de implementare: 

Raport anual al activit i de inspec ie i 
control. 

Nr. Ac iuni/ an 
(10 ac iuni) 

 

50% 

Diminuarea impactului 
apelor uzate evacuate asupra 
emisarului natural râul Olt,   
prin urm rirea exploat rii i 

între inerii sta iilor de 
epurare. 

Ac iuni preg titoare: 
Verificarea derul rii investi iilor 

privind extinderea re elei de canalizare 
i modernizarea sta iilor de epurare, 
precum i func ionarea sta iilor de 

epurare. 
Rezultate aşteptate: 

Nr. Ac iuni/ an 
(6 ac iuni) 

50% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Diminuarea înc rc rii apelor uzate 
evacuate în râul Olt. 

Garda Na ional  
de Mediu, 

Comisariatul 
Jude ean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ac iuni de implementare: 
Realizare inspec ii şi controale  la 

sta iile de epurare i la investi iile în 
derulare. 

 

Ac iuni de monitorizare: 
Stadiul realiz rii lucr rilor comparativ 
cu termenele de finalizare stabilite prin 

actele de reglementare pe linie de 
protec ia mediului. 

 Popularizarea i promovarea 
existen ei i importan ei 

ariilor protejate declarate în 
nordul judetului: Muntiii 
Parâng i muntii F g raş ( 

RO SCI 0188) 
Promovarea ecoturismului i 
a obiceiurilor tradi ionale din 
ariile naturale, declarate în 

Tara Loviştei. 
P strarea tradi iilor locale i 
îmbun t irea condi iilor de 

via  în arile protejate 
precum i în vecin tatea lor. 

Ac iuni preg titoare: 
Inventarierea ariilor protejate, a 

Parcurilor Na ionale. 
Rezultate aşteptate: 

Respectarea cerin elor legale care s  
asigure îmbun t irea condi iilor din 

ariile protejate i conservarea 
biodiversit ii. 

Nr. Ac iuni/ an 
(8 ac iuni) 

50% 

 
Ac iuni de implementare: 

Realizarea de inspec ii şi controale la 
ariile protejate. 

Ac iuni de evaluare: 
Raport anual al activit ii de inspec ie 

şi control realizat  de comisariat. 
Extinderea în zonele urbane 
a suprafe elor verzi cu rol de 

agrement i cu rol de  
îmbun t ire a 

microclimatului din zona. 

Ac iuni preg titoare: 
Întocmirea planului de ac iune cu 
identificarea în localit i a zonelor 
deficitare de spa ii verzi (parcuri) 

Rezultate aşteptate: 

Nr. Ac iuni/an 
(7 ac iuni) 

57% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Imbun t irea factorilor de mediu 
urban i a st rii de s natate a popula iei 

Garda Na ional  
de Mediu, 

Comisariatul 
Jude ean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ac iuni de implementare 
Realizare inspec ii şi controale la 

administra iile publice locale din mediu 
urban din jude  

Ac iuni de evaluare: 
Raport anual al activit ii de control 
realizat  de comisariatul judetean 

 

 Participarea la ac iunile de 
salubrizare i de marcare a 

unor trasee turistice, ce vor fi 
desf şurate de administra iile 

rezerva iilor naturale 
împreun  cu ONG-uri. 

Realizarea împreun  cu alte 
organe abilitate a unor 

Programe privind 
salubrizarea ariilor protejate. 

Ac iuni preg titoare: 
Stabilirea calendarului ac iunilor de 

identificare a traseelor noi i de 
salubrizare a zonelor afectate. 

Rezultate aşteptate: 
Dezvoltarea eco- turismului i 

popularizarea zonelor protejate. 

Nr. Ac iuni/ an 
(3 ac iuni) 

50% 

Ac iuni de implementare 
Realizare inspec ii şi controale la 

administra iile rezerva iilor naturale . 
Ac iuni de evaluare: 

Raport anual al activit ii de inspec ie 
şi control realizat  în cadrul 
administa iilor parcurilor. 

Participarea /Colaborarea la 
ac iuni desf şurate de c tre 
administra iile Parcurilor 
Na ionale Cozia i Buila 

Vanturari a desf şurate în 
cadrul programelor finan ate 

din fonduri UE 

Ac iuni preg titoare: 
Identificarea programelor finan ate prin 

fonduri UE i asigurarea  sprijinului  
necesar pentru accesarea programelor. 

Rezultate: 
Atragerea de fonduri europene în 

vederea dezvolt rii zonelor 
defavorizate i a protej rii ariilor de 

Nr. Ac iuni/ an 
(2 ac iuni) 

50% 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

influen ele turismului neorganizat, 
agresiv i neautorizat. 

 
Garda Na ional  

de Mediu, 
Comisariatul 

Jude ean Vâlcea 
 

Ac iuni de implementare 
Realizare inspec ii şi controale la 

administra iile rezerva iilor naturale . 

 

Ac iuni de evaluare: 
Raport anual al activit ii de inspec ie 

şi control realizat  în cadrul 
administa iilor parcurilor. 

 Extinderea si imbunatatirea 
sistemelor de colectare 

selectiv  a de eurilor prin 
implementarea unui 

management al gestiunii 
deseurilor adecvat. Cre terea 
cantit ii de de euri intrate în 

circuitul de reciclare; 
 

Ac iuni preg titoare: 
Identificarea tuturor localit ilor care 
de in  un num r redus de contracte 
privind colectarea deşeurilor de tip 

menajer atât de la popula ie cât i de la 
agen ii economici. 

Rezultate: 
Creşterea gradului de reciclare a 

deşeurilor având ca efect diminuarea 
cantit ii de deşeuri eliminate final în 

depozite de deşeuri . 

Nr. Ac iuni/ an 
(25 ac iuni) 

60%  

Ac iuni de implementare 
Realizare inspec ii şi controale la 

administra iile publice locale i agen i 
economici. 

  

 Ac iuni de evaluare: 
Raport anual al activit ii de inspec ie 

şi control realizat  în cadrul 
administa iilor locale i agen i 

economici. 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

    3 Reducerea emisiilor 
poluante în atmosfer  

Finalizarea proiectului: 
”Retehnologizarea electrofiltrelor şi 

reducerea emisiilor de praf în gazele de 
ardere evacuate de la cazanele C5 şi C6 - 

Instala ia de ardere num rul 2 a CET Govora 

Retehnologizarea a 2 (din 4) 
electrofiltre pentru reducerea 

emisiilor de praf în  gazele evacuate 
de la cazanele C5 şi C6 - instala ia 
de ardere IA2 pe perioada 2017-

2019 

0% S.C. CET 
Govora S.A 

Realizarea proiectului „ Desulfurarea gazelor 
de ardere evacuate de la cazanele pe c rbune 

C5şi C6 - Instala ia de num rul 2 a CET 
Govora, pentru conformarea la cerin ele de 

mediu” 

-Aprobare proiect; 
-Obținerea acordului de finan are; 
-Derulare procedur  de semnare 

contract de execu ie lucr ri ”proiect 
la cheie” pentru respectivul contract 

20% 
-Documentație 

achiziție 
aprobata 

Realizarea proiectului: 
„Retehnologizarea  cazanelor de c rbune C5şi 
C6 şi reducerea emisiilor poluante de NOX în 
gazele de ardere evacuate de la instala ia de 

ardere num rul 2 a CET  Govora pentru 
conformarea la cerințele de mediu” 

Întocmire studiu de fezabilitate 10% 
-Caiet de 
sarcini 

 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 4 

 
Eficientizarea actului de control 
privind respectarea regimului de 

utilizare a resurselor p durii 
 

1. Organizarea de ac iuni în baza datelor 
de inute în vederea prevenirii şi combaterii 

delictelor silvice 
 

2.  Verificarea, de îndat , a tuturor apelurilor 
primite privind delictele silvice (SUMAL, 

Radarul P durilor, 112) şi aplicarea cu 
fermitate a sanc iunilor prev zute de cadrul 

legislativ 
 

 
- ac iuni organizate 

 
-infrac iuni constatate 

 
- contraven ii aplicate 

 
-. material lemnos 

confiscat 
 

 
198(+63) 

 
113(+9) 

 
178(-59) 

 
3291.98 m.c 

(+2103.30 m.c.) 
 

 
 
 

Inspectoratul 
de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

3. Desf şurarea de controale în trafic privind 
depistarea ilegalit ilor în domeniul silvic, 

inclusiv împreun  cu Direc ia Silvic  şi 
Garda Forestier  

 

-mijloace de transport 
indisponibilizate 

 

37 

 
Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

5 
 

Realizarea proiectelor de 
investiții de alimentare cu ap , 

canalizare şi sta ii de 
epurare ape uzate or ş neşti în 

scopul implement rii 
directivelor europene în 

domeniul apelor, în vederea 
respect rii angajamentelor 

europene şi internationale în 
acest domeniu. 

Urm rirea stadiului de 
realizare a proiectelor 

privind infrastructura de ap  

Elaborarea şi transmiterea la 
Comisia European  a Raportului 
privind stadiul realiz rii Planului 

de implementare al Directivei 
91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate urbane, conform 

cerintelor art. 17; 
Elaborarea raport rii 

WISE(Sistem Integrat al Apelor 
la nivel European) c tre Comisia 
European  şi Agen ia European  

de Mediu pentru Directiva 
91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate urbane, conform 

cerintelor art. 15 

50 % Administra ia 
Bazinal  de Ap  

Olt 
 

Abordare intersectorial  la nivel 
de bazin hidrografic (dezvoltare 

coordonat  i management 
integrat al activit ților privind 

apa, terenurile i resursele) 
 

Acțiuni de mediatizare 
,,S   p str m apele curate,, 

 

Sedințe ale  Comitetului de 
Bazin. 

Mediatiz ri în colile partenere 
i pres . 

70 % 

Modernizarea infrastructurii de 
monitorizare i avertizare a 

Implementare proiect 
Watman 

Monitorizare i punere în 
aplicare 

75 % 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

fenomenelor 
hidrometeorologice severe în 
vederea asigur rii protecției 

vieții i a bunurilor materiale. 

a  Programelor 
Hydroshield , 

e-Sensor  i v-Struct 

 Realizarea de m suri structurale 
de protecție împotriva riscului 

la inundații, acolo unde 
infrastructura verde nu este 

suficient , prin construirea ori 
reabilitarea infrastructurii de 
reducere a impactului unor 
fenomene meteorologice 

extreme. Acestea vor include cu 
prioritate investiții pentru 
stocarea/devierea apelor 

provenite de la inundații, dar i 
regulariz ri de albii i 
consolid ri de maluri. 

Urm rirea stadiului de 
realizare a lucr rilor de 

investi ii cuprinse în Planul 
de Amenajare a bazinului 

hidrografic Olt 

Realizarea lucr rilor de investi ii 
aprobate în programul anual. 

Conform Anexei 2 
,,Situația  proiectelor 

i obiectivelor de 
investiții promovate 

de A.B.A.Olt cu 
finanțare de la 

bugetul de stat i 
surse proprii în 
județul Vâlcea –

semestrul I 2017” 

Administra ia 
Bazinal  de Ap  

Olt 
 

Alte tipuri de acțiuni specifice 
gestiunii riscului la inundații, 
conform celor prev zute în 

Strategia național  de 
management al riscului la 

inundații pe termen lung mediu 
i lung sau în planurile de 

management al riscului la 
inundații. 

 

Urm rirea zilnic  a situației 
hidrometeorologice  în 

vederea întocmirii 
diagnozelor i prognozelor 

hidrologice. 
Rularea zilnic  a modelelor 
numerice de prognoz  din 

proiectul  DESWAT. 
Contribuții la evaluarea 
preliminar  a riscului la 

inundații pe B.H.Olt 
 

Analiza scurgerii pe bazin. 
Urm rirea bilan ului zilnic în 

sec iunile monitorizate. 
Analiza şi validarea cheilor 

limnimetrice  propuse de sta iile 
hidrologice. 

Actualizarea bazei de date  
pentru prognoza hidrologic . 

Raport anual asupra viiturilor în 
cazul producerii unei viituri 

generale pe bazin.     
Reactualizarea inventarului 

privind inundațiile semnificative 
in B.H.Olt 

 

60 % 
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Nr. 
crt. 

DIREC II DE AC IUNE Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propu i 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

6. Împ durirea terenurilor 
degradate 

Împ durirea terenurilor agricole degradate 
constituite în perimetrul de ameliorare Lunge ti, 

județul Vâlcea 

30,0 ha 30,0 ha Administrația 
Fondului pentru 

Mediu 
Eficientizarea actului de 

control privind respectarea 
regimului de utilizare a 

resurselor p durii 

Controale tematice ocoale silvice 8 3 Garda Forestier  
Rm-Vâlcea Controlul circulației materialului lemnos si al 

instalațiilor de debitat 
200 105 

Eliberare Acord de distribuire i utilizare a 
documentelor cu regim special 

250 200 

 Verificare acte de punere în valoare a masei 
lemnoase 

50 40 

 Verificare lucr ri de amenajare a p durilor 
(conferința I, recepție lucr ri teren,conferința a 

II -a) 

30 14  

 Recepția lucr rilor de investiții din fondul 
forestier national, executate cu fonduri publice 

6 3 

    
Utilizarea durabil  a 
resurselor cinegetice 

Controlul respect rii regimului cinegetic 20 10 

  Acțiuni prevenire i combatere braconaj 10 7 

  Evaluare efective vânat 15 8 
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Capitolul Politici în domeniul energiei 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1 Cre terea eficienței 
energetice  şi stimularea 
tehnologiilor cu emisii  

reduse de carbon 

Realizarea investițiilor  complementare la 
proiectul „ Reabilitarea sistemului de 

termoficare urban  la nivelul municipiului 
Rm Vâlcea, pentru perioada 2009-2028 în 
scopul conform rii la legislația de mediu i 

cre terii eficien ei energetice- faza II 

Obținerea finanț rii prin POIM  
pentru înlocuirea 3,25 km 

conducte din re eaua de distribu ie 
agent termic primar  i 10 km din 
rețeaua de distribuție agent termic 

secundar 
Stadiul actual: 

Este în curs de revizuire aplica ia 
pentru ob inerea finan rii 

20% 
- Studiu de 
fezabilitate 

- Analiza cost 
beneficiu 
- Analiza 

institutionala 
-draft Cerere 
de finantare 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

S.C. CET 
Govora S.A. 
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Capitolul Politici pentru infrastructura de transport 
 

Nr. 
crt.  

Direc ii de 
ac iune 

Ac iuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi - valoare anuală 
alocată investi iei (mii lei) 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1 Transportul 
rutier 

Modernizare DN 67B Scoar a - Piteşti km 47+400 - 
119+636 

0 
- C.N.A.I.R. S.A. 

Central 
Transportul 

rutier 
Consolidare viaduct pe DN 7 km 200+615 peste Malul 

Lacului la Cozia 
- 

93 Direc ia 
Regional  de 
Drumuri şi 

Poduri Craiova 
 

Transportul 
rutier 

Consolidare şi protec ie versan i DN 7A km 63+200 - 
86+601 

- 
- 

Transportul 
rutier 

Centura de ocolire Dr g şani Est 8 
- 

Transportul 
rutier 

Depozit material antiderapant SDN Vâlcea – District 
Cerna 

3 
- 

Transportul 
rutier 

Repara ii cl diri - Baza de desz pezire Seaca - serv. de 
proiectare Exp. Tehnic +DALI, PT, DE i AT 10,3 

- 

Transportul 
rutier 

Protecție versanți DN 7 km 198+200 – 207+000, km 
216+000 – 219+000, km 228+000 – 233+200 (ET+DALI, 

PT, DE, AT) 
13 

- 

Transportul 
rutier 

Protecție versanți DN 7CC km 5+750 + 6+100 
(ET+DALI, PT, DE, AT) 

19 
- 

Transportul 
rutier 

Podețe pe DN 64 km 95+805; 97+922; 127+524; DN 7 
km 168+044 (ET+DALI) 

30 
- 

Transportul 
rutier 

Consolidare drum DN 67 km 180+200 – 180+500 
(ET+DALI) 

18 
- 

NOT : 1 – obiectiv la care este propus  rezilierea contractului 
6,7,8,9 – obiective pentru care au fost inițate procedurile achiziției de servicii de proiectare 
Propunerea achiziției serviciilor de proiectare Expertiz  tehnic  + Dali, PT, DE i AT la obiectivul Repara ii cl diri - Baza de 

desz pezire Seaca nu a mai fost cuprins  în Lista de investiții i dot ri pe anul 2017 cu finanțare din venituri proprii. 
 
 



 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi  

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
  2 

Asigurarea siguran ei şi 
securit ii pentru c l tori şi 

pentru marf  

1. Se vor organiza ac iuni pe linia combaterii 
primelor trei cauze generatoare de evenimente 

rutiere grave. Dispunerea efectivelor  în 
zonele cu risc accidentogen 

 
2. Organizarea de ac iuni pe drumurile şi la 
orele la care se produc accidente, inclusiv 
pentru depistarea infrac iunilor la regimul 

circula iei 
3. Organizarea de ac iuni comune cu ARR, 

RAR, CNADNR, în baza unor grafice 
întocmite lunar şi sanc ionarea cu fermitate a 

tuturor înc lc rilor la normele rutiere 

-  accidente rutiere 
-  persoane decedate 

 
 
 

- ac iuni organizate 
- infrac iuni rutiere 

- contraven ii rutiere 
 
 
 
 

- ac iuni comune 

284(+29) 
19(-2) 

 
 
 

905(-122) 
488(+0) 

25068(-6886) 
 
 
 
 

121(-5) 
 

 
 
 

Inspectoratul 
de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 
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Capitolul Politica de ap rare i securitate na ional  
 

Nr. 
crt.  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi  

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
  1 

 
Prevenirea şi combaterea 

riscurilor la adresa securit ii 
economice: evaziunea fiscal , 
sp larea banilor, deficien ele 

din sectoarele energetic, 
industrial, transporturi, 

financiar-bancar, agricultur , 
sectorul silvic etc. 

 
1. Realizarea de ac iuni punctuale 

calificate şi  desf şurarea de activit i de 
cercetare penal  eficiente din punct de 

vedere al proba iunii în vederea  depist rii 
ilegalit ilor în domeniul economico-

financiar şi a men inerii unui climat de 
legalitate în sfera domeniului de afaceri 
(evaziune fiscal , sp lare de bani, etc.). 

 
 

2.Solu ionarea cu prioritate a dosarelor 
penale pe linie de evaziune fiscal , mai 
ales a celor complexe şi organizarea de 

ac iuni în scopul prevenirii şi combaterii 
evaziunii fiscale 

 
 

3.Dezbaterea în cadrul şedin elor Grupului 
de Lucru Opera ional privind prevenirea şi 
combaterea evaziunii fiscale a prioritiz rii 

ac iunilor pe aceast  linie 
 

4.Realizarea de echipe operative comune 
în vederea constat rii infrac iunilor de 
evaziune fiscal şi finalitatea ob inut . 

 
-  infrac iuni de natur  
economico-financiar  

 
 
 
 
 
 
 

-infrac iuni de evaziune fiscal  
 

-  m suri asiguratorii 
 
 
 

- şedin e GLO 
 
 
 

- echipe comune 
-rechizitorii în domeniul 

evaziunii fiscale 
-  prejudiu recuperat 

 
437(-197) 

 
 
 
 
 
 
 
 

43(-3) 
 
 

59/ 
4.174.046 lei 

 
 
5 

 
 

12 
12 
 

475.700lei 

 
 
 
 
 

Inspectoratul 
de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 
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Nr. 
crt.  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi  

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Prevenirea şi contracararea 
riscurilor şi a amenin rilor 

de tip asimetric, cu o 
focalizare accentuat  pe cele 
de tip terorist şi cibernetic. 

1.Asigurarea unui flux informa ional 
optim în vederea identific rii şi cunoaşterii 
poten ialelor elemente cu risc deosebit la 

adresa siguran ei cet eanului şi a 
siguran ei na ional , în contextul evolu iei 

situa iei interna ionale, inclusiv a crizei 
refugia ilor 

 
2.Includerea tuturor „punctelor de interes” 

în itinerariile de patrulare ale 
dispozitivelor de siguranț  public 

-asigurarea unei comunic ri 
optime 

 
 
 
 
 

-cuprinderea punctelor de 
interes în traseele de patrulare 

 

Cooperarea cu 
toate structurile 
din sistemul de 
ordine public  

 
 
 

realizat 

 
Inspectoratul 

de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 

 
 

Contracararea activit ilor de 
criminalitate organizat , 

îndeosebi cele de contraband  
cu produse puternic accizate 

sau contraf cute, trafic de 
arme, trafic de droguri, trafic 

de persoane şi migra ie 
ilegal , sp larea banilor etc. 

 
1.Colaborarea în cadrul ac iunilor cu 
efectivele Serviciului de Combatere a 

Criminalit ii Organizate 
 

 
- ac iuni împreun  cu SCCO 

 
5 
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Capitolul Afaceri interne 
 

Nr. 
crt.  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi  

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
   1 

Creşterea gradului de 
siguran  a cet eanului 

1.Organizarea de razii, ac iuni, controale şi 
filtre în zonele  şi mediile criminogene în 
vederea asigur rii preven iei necesare, a 

men inerii ordinii şi siguran ei publice şi a 
depist rii înc lc rii legisla iei. Mediatizarea 
activit ilor desf şurate de c tre poli ie şi a 

rezultatelor ob inute 
 

2.Organizarea de ac iuni in sistem integrat cu 
poli iştii din toate structurile operative, în 

vederea prevenirii şi combaterii faptelor cu 
violen , furturilor cu mod de operare din 
locuin e, de auto, din auto, de componente 
exterioare, din societ i comerciale, dar şi a 

altor fapte de natur  penal  
 
 
 

3.Cunoaşterea şi aplanarea st rilor conflictuale 
în vederea prevenirii faptelor de violen  

 
4. Elaborarea planurilor de m suri/ac iune şi a 
celorlalte documente operative în cazul unor 

evenimente de amploare ori a misiunilor 
complexe (sezon estival, s rb tori legale, 
religioase şi regionale etc.), din domeniul 

ordinii şi siguran ei publice şi monitorizarea 
acestora 

- razii 
-  ac iuni 

-  infrac iuni sesizate 
-articole în presa scris  

 
-  interven ii radio-TV 

 
 

-infrac iuni contra persoanei 
şi 
 

-Infrac iuni contra 
patrimoniului 

 
 
 
 

- st ri conflictuale aplanate 
 
 
 
 

-planuri elaborate 

23(-24) 
660(-237) 
5385(-738) 

5464 
 

40 
 
 

1576(-55) 
 
 

2191(-97) 
 
 
 
 
 

1961(+24) 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 
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Nr. 
crt.  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi  

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Creşterea nivelului de 
securitate în spa iul stradal 

1.Operativitatea interven iei la evenimentele 
semnalate.  Interven ia rapid  a agen ilor de 

siguran  public  pe principiul ,,cel mai 
apropiat poli st de locul evenimentului 

intervine” şi sanc ionarea ferm  a oric ror 
înc lc ri ale legisla iei în spa iul public 

 
2.Eficientizarea dispozitivului de siguran  
public , a modului de ac iune al acestuia în 

vederea prevenirii şi combaterii 
infrac ionalit ii  stradale 

 
3.Distribuirea corespunz toare a patrulelor 

pedestre şi auto, în func ie de analizele tactice 
întocmite, în special pe timpul nop ii, când se 

comite marea majoritate a infrac iunilor 
stradale 

-  apeluri  prin SNUAU 112 
 
 
 
 
 
 
 

-  infrac iuni stradale 
 
 
 

-infrac iuni stradale comise pe 
timpul nop ii 

 

6575(-409) 
 
 
 
 
 
 
 

161(-3) 
 
 
 

78(-3) 

 
 
 
 
 

Inspectoratul 
de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 

 
 
 
 
 

Prevenirea corup iei interne. 
Respectarea ordinelor 

interne. Prevenirea ultrajelor 
la adresa poli iştilor. 

Ridicarea nivelului de 
preg tire a poli iştilor 

 

 
1.Combaterea corup iei interne. Prelucrarea 
tuturor inform rilor primite de la DGA şi a 

tuturor cazurilor negative petrecute . 
 

2.Declararea legal  şi în termen a averilor şi 
intereselor la nivelul inspectoratului 

 
3. Aplicarea cu fermitate a sanc iunilor atunci 

când se constat  înc lc ri ale codului 
deontologic şi dispozi iilor interne 

 
4. Aplicarea cu fermitate a m surilor legale în 

caz de ultraj la adresa poli istului 
 

 
- riscuri la corup ie 

 
 
 

-depunere integral  şi în 
termen a declara iilor 

 
-sanc iuni aplicate poli iştilor 

 
 

-  ultraje la poli işti 
 
 

 
19 
 
 
 

realizat 
 
 
0 
 
 
 
6 
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Nr. 
crt.  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 
propuşi  

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

5.Optimizarea sistemului de selec ie şi 
promovare a personalului şi înt rirea activit ii 

de control 
 
 
 
 
 

6.Perfec ionarea sistemului de formare şi de 
preg tire continu  

-num r candida i admişi la 
unit ile de înv mânt din 

re eaua MAI; 
 
 

concursuri 
 

-Planuri de preg tire continu  
întocmite 

Nu s-au 
organizat înc  
examene de 

admitere 
 

32 
 

realizat 

 
 
 

Exploatarea la maxim a 
bazelor de date 

SNRI/SEIMD/SIRENE 

 
 
 

1. Intensificarea implement rilor în bazele de 
date şi exploatarea eficient  a informa iilor 

existente. 

 
 
 

- implement ri în SNRI 
 

- semnal ri SIS – SIRENE 

 
 
 

41.085 
 

122 

 

 
 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de 
realizare 

Entitate 
responsabilă 

2 

Creşterea gradului de 
siguranț  a cet țenilor prin 

perfecționarea dispozitivelor 
menite s  asigure ordinea 

public  
 

1.Asigurarea m surilor de ordine public  la 
acțiunile cu public numeros 

- num rul de misiuni de 
asigurare în raport cu  

num rul exceselor în astfel de 
ocazii. 

50% 
 
 

155/0 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 

2.Eficientizarea misiunilor de men inere a ordinii 
publice pentru creşterea gradului de siguran  a 
turiştilor în sta iunile montane şi balneare din 
jude  

- num rul misiunilor 
comparativ cu rezultatele 
ob inute 

50% 
 
 

478/1.132 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de 
realizare 

Entitate 
responsabilă 

3.Promovarea sistemului de prevenire a 
infrac ionalit ii în zona institu iilor de 

înv mânt preuniversitar. 

- num rul de patrule mixte şi 
independente constituite în 

zona institu iilor de 
înv mânt, comparativ cu 

anul 2016 

50% 
 
 
 
 

369/743 

 
Inspectoratul de 

Jandarmi Jude ean 
Vâlcea 

 

4.Sus inerea programelor na ionale de prevenire 
şi conştientizare a elevilor privind efectele 

traficului şi consumului de droguri şi a celorlalte 
substan e interzise. 

- num rul de ac iuni de 
sus inere organizate ori la 

care au participat efective de 
jandarmi, comparativ cu anul 

2016 

50% 
 
 
 

48/79 

 

Protejarea cet țenilor de 
riscurile teroriste 

1.Evaluarea amenin rilor terorismului asupra 
obiectivelor avute în paz  şi prioritizarea 

ac iunilor în func ie de riscurile identificate 

- num rul de ac iuni 
organizate pentru 

minimizarea riscurilor 

50% 
 
 

123 

2.Participarea, la solicitarea institu iilor abilitate, 
la ac iuni de prevenire şi combaterea a crimei 

organizate. 

- num rul de ac iuni la care au 
participat efective de 

jandarmi, comparativ cu anul 
2016 

50% 
 
 

10/12 

Paza, protecția i intervenția 
la infrastructurile critice 

pentru prevenirea daunelor 
din sustrageri ilicite 

1. Adoptarea i adaptarea permanent  a unor 
dispozitive flexibile prin implementarea 
analizelor de risc la securitatea fizic  a 

obiectivelor din responsabilitate i 
implementarea conceptului de supraveghere i 

intervenție 

- num rul analizelor de risc 
avizate/num rul incidentelor 

de securitate fizic /aprecierile 
beneficiarilor. 

50% 
 
 
 
 

29/0/26 

2. Coordonarea activit ților de cre tere a 
interoperabilit ții dintre structurile de paz  i 

protecție i cele de intervenție 

- num rul de exerciții de 
intervenție la obiective, 

executate în comun cu forțele 
de intervenție. 

50% 
 
 
5 
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Nr. crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare 

Entitate 
responsabilă 

 

Punerea în practic  a formelor 
celor mai eficiente în preg tirea 

de specialitate a cadrelor 

1.Formularea de propuneri pentru îmbun t irea 
sistemului de evaluare a performan ei prin 

implementarea unui mecanism de indicatori 
calitativi şi cantitativi concentra i pe eficien a şi 

eficacitatea activit ilor. 

- num rul propunerilor 
formulate comparativ cu 

solicit rile existente 

50% 
 
 
 
 

1/1 

Inspectoratul 
de Jandarmi 

Jude ean 
Vâlcea 

 

2.Asigurarea accesului la dezvoltarea carierei cu 
respectarea principiilor transparen ei şi 

nediscrimin rii în func ie de grad, vârst , sex, 
orientare religioas  etc 

- num rul personalului 
promovat cu respectarea 
principiilor men ionate 

50% 
 
 
 

12 
3.Participare la preg tirea prin cursuri de 
carier  a personalului organizate în afara 

unit ii în domeniul interven iei profesionale, 
protec iei persoanelor vulnerabile, interven iei 
montane, luptei împotriva drogurilor şi crimei 

organizate, tehnici de negociere şi culegerii 
informa iilor operative, judiciar, protec iei 

mediului, etc. 

- num rul militarilor 
participan i la cursuri 

50% 
 
 
 
 
 

37 

Prevenirea şi combaterea corup iei 
în rândul personalului unit ii 

1.Îmbun t irea activit ilor de identificare a 
factorilor de risc ce genereaz  sau favorizeaz  

corup ia şi dezvoltarea de mecanisme de 
interven ie şi de eliminare a acestora 

- num rul factorilor de risc 
identifica i, comparativ cu 

num rul ac iunilor de 
interven ie şi eliminare a 

acestora 

50% 
 
 
 

31/31 
2.Organizarea de ac iuni preventive la care s  
participe reprezentan i ai Ministerului Public - 

DNA, DIICOT şi alte structuri ale acestui 
minister 

- num rul activit ilor 
organizate 

50% 
 
 

11 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

   3 Creşterea capacit ii 
opera ionale şi 

îmbun t irii calit ii 
misiunilor executate în 
folosul popula iei prin 
reducerea impactului 
efectelor situa iilor de 

urgen ; 

Cre terea capacit ii de r spuns 
integrat în situa ii de urgenț  
medicale, incendii şi protec ie 

civil ; 

Angrenarea structurilor de 
specialitate care dețin resurse de 
intervenție, conform Registrului 
de Capabilități – participarea la 
minim 80%  din în activit țile 
de preg tire i de intervenție; 

Realizat 100 % - în cadrul 
exercițiilor de cooperare i 

pe timpul gestion rii 
situațiilor de urgenț ; 

 

Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgenț  Vâlcea, 
structuri MAI 

județene i 
celalalte instituții 

care cu 
responsabilit ți în 

gestionarea 
situațiilor de 

urgenț  
Preg tirea voluntarilor i 

participarea acestora în echipele 
de interven ie ale subunit ților 

operative; 

Preg tirea i încadrarea 
personalului voluntar pe 

autospeciale de intervenție, 
inclusiv pe ambulanțele 

SMURD - minim 70% din 
num rul voluntarilor înscri i; 

Pentru seria I de voluntari 
indicatorul a fost realizat 

100 % (preg tire i 
încadrare ambulan-țe 

SMURD) ; 
Seria a II-a, indicatorul a 

fost realizat 67% preg tire 
i 0% încadrare ambu-lanțe 
SMURD  - în funcție de 

dotarea inspectoratului cu 
echipament de intervenție 

vor fi i încadrați pe 
ambulanțele SMURD; 

IGSU – pentru 
decizie; 

ISU Vâlcea – 
pentru aplicare 

Reducerea timpului de r spuns; Transformarea Punctului de 
Lucru Horezu în subunitate de 
intervenție independent , cu 

rang de ,,Stație de Pompieri”; 

Nerealizat – s-a întocmit 
not  de fundamentare i s-a 
înaintat la e alonul superior. 

MAI i IGSU – 
pentru decizie; 
ISU Vâlcea – 

pentru aplicare 

Înființarea unui Punct de Lucru 
în localitatea Dr goe ti; 

Nerealizat – s-a întocmit 
not  de fundamentare i s-a 
înaintat la e alonul superior. 

IGSU, 
ISU Vâlcea i 



 94 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

Consiliul Local 
Dr goe ti 

Dotarea G rzii de Intervenție 
M ciuca cu o autospecial  de 
intervenție modern , pentru 

reducerea timpului de r spuns 
în raionul de intervenție. 

Indicatorul nu a fost realizat, 
unit ții nefiindu-i distribuit  

nicio autospecial  de 
intervenție, de c tre entitatea 

responsabil . 

În func ie de 
achizițiile 

efectuate la 
nivelul IGSU prin 

programe 
operaționale de 

dezvoltare/dotare 
Întocmirea unui Plan de 

Intervenție comun  între I.S.U. 
Vâlcea i I.S.U. Hunedoara 
pentru zona Stațiunii Vidra-

Domeniul Schiabil Transalpina 
-Obâr ia Lotrului . 

Planul a fost elaborat 
urmeaz  s  fie supus 
aprob rii în perioada 

urm toa-re. 

ISU Vâlcea 
ISU Hunedoara 

Asigurarea unui r spuns adecvat 
în cazul unui dezastru major sau 

pentru  mai multe situa ii de 
urgen  de amploare ; 

Menținerea în stare de 
operativitate a tehnicii de 

intervenție din dotare, în special 
a ambulanțelor SMURD, 

precum i asigurarea cu perso-
nalului operativ pentru 

încadrarea acestora – minim 90 
%  zilnic din totalul echipajelor 

de intervenție; 

       Realizat - 95%, 
procentul de 5% 

nerealizare, se datoreaz  
defecți-unilor 

accidentale survenite la 
auto-specialele din dota-

re. Defecțiunile 
accidentale la 

autospeciale, s-au 
produs ca urmare a 

uzurii, având în vedere 
i vechimea acestora. În 

toate situațiile 
menționate mai sus, s-au 

luat toate m surile 
necesare pentru 

remedierea defecțiunilor 

IGSU 
(alocare fonduri 

bugetare) 
ISUJ Vâlcea 
(întocmire/ 
înaintare 

documente 
necesare, 

reparații, achiziții 
servicii / piese, 

etc.) 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

într-un timp cât mai 
scurt, pentru a nu fi 

afectat  capacitatea de 
intervenție a 

inspectoratului. 
 

Opera ionalizarea ambulan ei de 
terapie intensiv , achizi ionat  
în 2013 prin transfer de la ISU 

Dolj, pentru SMURD de la 
Detaşamentul de Pompieri Rm. 
Vâlcea, prin programul derulat 

de Ministerul S n t ii; 

Nerealizat din cauza lipsei 
personalului medical 

specializat din cadrul UPU 
Vâlcea, necesar încadr rii 

ambulanței; 

DSP Vâlcea; 
UPU Vâlcea 
ISU Vâlcea; 
SAJ Vâlcea. 

 

Participarea cu forțe i mijloace, 
la ordin, la  exercițiile naționale 

de testare a capacit ții de 
r spuns în cazul producerii unui 

dezastru major; 

Nerealizat,exercițiul a fost 
replanificat de c tre IGSU 

în semestrul II ; 

DSU; 
IGSU; 

ISU Vâlcea. 

Sistem centralizat de înştiin are-
alarmare na ional ; 

Menținerea unei acoperiri de 
100% pentru municipii; 

Realizarea unei acoperiri de 
25% pentru oraşe; 

Realizarea unei acoperiri de 15 
% pentru comune. 

Realizat 100 % ISU Vâlcea; 
Consiliile Locale. 

Evaluarea viabilit ii concep iei 
de r spuns prin exerciţii 

planificate la unit țiile de 
înv ț mânt, spații/unit ți publice, 
agen i economici cu risc mare şi 
foarte mare şi în zone poten ial 

generatoare de situa ii de urgen , 
precum şi în cazul incendiilor, 

Desf şurarea a 4 exerci ii de 
cooperare (1/trimestru) pentru 

antrenarea structurilor 
specializate în vederea 

îndeplinirii misiunilor specifice 
în situa ii de urgen  generate de 

urm toarele tipuri de risc: 

Realizat 100 % -pentru 
activit țile planificate în 

semestrul I; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

accidentelor, avariilor, 
exploziilor, fenomenelor 

meteorologice periculoase, 
cutremurelor şi alunec rilor de 

teren etc. 

Accidente, avarii, explozii şi 
incendii în activit i de transport 

şi depozitare produse 
periculoase - la obiectivele de 

tip SEVESO – trim. I; 
Accidente, avarii, explozii şi 

incendii în activit i de 
transport- trim. II; 

Cutremure de p mânt- trim. III; 
Accidente, avarii, explozii şi 

incendii în activit i de transport 
şi depozitare produse 

periculoase la obiecti-ve de risc 
chimic- trim. IV; 

Testarea Planului de Urgenț  
Extern  la S.C. GTS Special 

S.R.L.  Ione ti-trim. I; 
Punerea în aplicare a ,,Planului 

Roșu de Intervenție prin 
simularea unor situații de 

urgenț  i accidente colective cu 
victime multiple pe timpul 

exercițiilor de cooperare-minim 
2 test ri (trim. II i III); 

Desf şurarea exercițiilor de tip 
EXFT la nivelul  subunit ilor 

de interven ie – minim 
1/lunar/subunitate. 

Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgenț  Vâlcea 

Asigurarea for elor şi mijloacelor 
necesare îndeplinirii misiunilor 
specifice pe timpul ac iunilor de 

ordine şi siguranţă publică. 

Procentul misiunilor executate 
din totalul solicit rilor primite – 

100%; 

Realizat 100 %;  
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

Actualizarea permanent  a 
Registrului capabilităţi existente 

la nivelul județului Vâlcea în 
domeniul managementului 

situa iilor de urgen . 

Gradul de reactualizare şi 
completitudine-100%/lunar; 

Realizat 100 %; Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgenț  Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executarea antrenamentelor 
bilunare de înştiin are-alarmare în 
situa ii de urgen  cu CLSU din 

zona de competen . 

Procent de r spuns – minim 
85%. 

Realizat 60 %; 

Consolidarea capacit ii de 
preg tire în situa ii de urgen  a 

popula iei, autorit ilor, precum şi 
institu iilor şi operatorilor priva i, 
în special a celor care gestioneaz   
infrastructura critic , în acest sens 

fiind emis Ordinul Instituţiei 
Prefectului nr. 50/21.01.2017. 

Participarea la cursul de 
preg tire  a minim 60% din 

personalul planificat. 

Realizat  100%; 

 

Dezvoltarea capacit ii 
de interven ie prin 
achizi ionarea de 

mijloace speciale de 
interven ie la incendii, 
desz peziri, inunda ii 

concomitent cu 
promovarea unui 

proces de preg tire şi 
instruire adecvat  a 

personalului 

Îmbun t irea dot rii cu 
echipamente şi mijloace tehnice, 
bunuri materiale şi echipamente 

de protec ie adaptate tuturor 
categoriilor de misiuni; 

Dotarea serviciilor profesioniste 
pentru situații de urgenț  cu 

tehnic , mijloace i echipamente 
de intervenție care s  permit  

reducerea timpului de 
intervenție în caz de dezastre, 
r spunsul în caz de dezastru 

major, protecția personalului de 
intervenție, cre terea eficienței 

r spunsului i protecției 
mediului; 

În primul semestru al anului 
2017 s-au achiziționat la 
nivelul IGSU i au fost 

distribuite i ISUJ Vâlcea, 
urm toarele echipamente: 

- 4 complete - Aparat 
izolant prev zut cu 

sisteme de alarmare PSS 
5000; 

- 10 complete - Aparat 
izolant prev zut cu 

sisteme de alarmare PSS 
BG 4; 

- 16 complete – Aparat 
izolant prev zut cu 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

sisteme de de alarmare 
ARIAC D; 

- 1 echipament pentru 
testarea aparatelor. 

La nivelul ISUJ Vâlcea a 
fost achiziționat un 

echipament de intervenție 
combinat, pentru 

descarcerare, tip Hooligan. 
Pân  la sfâr itul lunii iulie 
se va finaliza i procedura 
de achiziție a unei b rci 

gonflabile de 4-5 persoane, 
cu vâsle, pentru intevenția 
rapid  în mediul acvatic. 

Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgenț  Vâlcea 

 

Dezvoltarea patrimoniului 
imobiliar şi îmbun t irea 

condi iilor de preg tire, munc , 
cazare, depozitare şi garare; 

Expertiz  tehnic  privind gradul 
de rezistenț  i stabilitate ale 

construcțiilor în care î i 
desf oar  activitatea Garda de 

Intervenție Govora. 

Realizat 0%, ca urmarea 
demar rii procedurilor de 
relocare a subunit ții în 
localitatea Bune ti, în 

momentul de faț  nu mai 
este necesar  efectuarea 

studiului. 
În paralel cu procedura de 
relocare, IGSU a demarat 

procedurile pentru realizarea 
unor investiții – garaje 
modulare din elemente 

u oare pentru autospeciale, 
pentru 12 inspectorate 

județene pentru situații de 
urgenț , printre care i ISUJ 
Vâlcea. ISUJ Vâlcea prin a 

obținut Certificatul de 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

Urbanism i avizele 
necesare, în vederea emiterii 
Autorizației de Construire i 
a înaintat documentația spre 
aprobare la IGSU. În funcție 
de aprob rile i de aloc rile 
bugetare de la nivelul MAI, 

investiția ar putea fi 
realizat  pân  la sfâr itul 

anului 2017; 
Modernizarea sistemului de 
comunica ii şi tehnologia 

informa iei; 

Implementarea sistemului de  
viodeoconferinta pe RCVD la 

nivelul unit ții – sem. I. 
 

Realizat 100%; 
 

În func ie de 
achizițiile 

efectuate la 
nivelul IGSU prin 

programe 
operaționale de 

dezvoltare; 
ISU Vâlcea i 

Centrele Zonale 
de preg tire 
paramedici; 

Reevaluarea sistemului de 
formare şi preg tire profesional  

a personalului pe principiul 
asimil rii de competen e 
profesionale (aptitudini, 
cunoştin e şi atitudini) ce 

alc tuiesc standardele 
ocupa ionale; 

Preg tirea în domeniul 
asistenței medicale de urgenț  

în faza prespi-taliceasc  – 
minim 10 cadre ; 

Realizat 70%; 
 
 

Extinderea competen-țelor în 
domeniul asitenței de urgenț  

în faza prespitaliceasc  – 
minim 20 de  cadre ; 

Realizat 80%; 
 
 
 

Preg tire în domeniul primului 
ajutor de baz  – minim 10 

cadre; 
Realizat 10%; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

Executarea de recunoa teri în 
teren la operatorii surs  de risc, 
unit țile de înv ț mânt i de cult 

–sapt mânal /sub-unitate de 
intervenție. 

Realizat 100%; Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgenț  Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prevenirea producerii 
evenimentelor şi 

reducerea num rului 
victimelor şi pagubelor, 

sens în care se vor 
asigura transparen a 

activit ilor şi a 
rezultatelor precum şi 

informarea public  
corespunz toare 

Verificarea respect rii 
prevederilor actelor normative şi 
a celorlalte reglement ri privind 
ap rarea împotriva incendiilor şi 

dezastrelor, identificarea, 
evaluarea şi analiza pericolelor 

poten iale, aprecierea 
probabilit ii de apari ie şi a 

consecin elor riscurilor pentru 
via a oamenilor, mediu şi bunuri 
materiale la nivelul localit ilor 

jude ului . 
Aten ionarea autorit ilor 

adminis-tra iei publice locale 
(prin transmi-terea de adrese) şi a 

serviciilor voluntare pentru 
situa ii de urgen , asupra 

necesit ii efectu rii de ac iuni 
preventive în teren cu accent pe 
respectarea m surilor de ap rare 
împotriva incendiilor la arderea 

vegetatiei uscate . 
Executarea de controale la 

obiectivele ce se încadreaz  la 
Preciz rile privind planificarea, 

organizarea şi desf şurarea 

Conform art.1, alin. (5) din 
Ordinul Inspectorului General 

cu nr. 140 1 / I G -11. 01. 2013. 
pentru aprobarea Criteriilor şi 

indicatorilor de evaluare a 
activităţii de prevenire a 

situaţiilor de 
urgenţă, cod IS-IP-003. 

I2-Procentul controale-lor 
efectuate din totalul controalelor 

planificate; 
I3-Nr. total de controale 

executate pe an, raportat la Nr. 
de inspectori cu atribu ii de 

control. 
I25 - îndeplinirea obiec-tivelor 

şi direc iilor prioritare de 
ac iune stabilite prin Concep ia 
de organizare şi planificare a 

activit ii de prevenire în anul în 
curs. 

I2- Realizat 93%; 
I2 = 589/632X100=93,19% 

 
Motive 

neîndeplinire:concedii 
medicale, activităţi  avizare-
autorizare  executate pentru 
ISU BIF conform O.I.G. I.G 

.S.U. nr. 204/I.G. din 
02.02.2017 

 
I3- Realizat 100%; 

 
I3=589/10=58,9 >45,0 FB 

 
 
 
 
 

I25 - Realizat 100%; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

activit ii preventive în anul 
2017, transmise cu O.I.G.IG.S.U. 
ce cuprind domeniile de activitate 
principale în cadrul controalelor 

de prevenire executate la 
localit țile județului 

Reorientarea permanent  a 
activit ii preventive în 

conformitate cu situa ia operativ  
înregistrat  la nivelul zonei de 

competen , eviden ierea cauzelor 
probabile de incendiu în vederea 
direc ion rii corecte a controlului 

de prevenire. 

Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgenț  Vâlcea 

 
 

Actualizarea punctelor de 
informare şi documentare de la 

sediile inspectoratului, precum şi 
a paginii de internet, pentru 

asigurarea transparen ei depline şi 
a vizibilit ii persoanelor cu 

atribu ii în domeniu. 

Procentul materialelor afişate 
din totalul celor primite – 

100%; 
Nr. actualiz ri pagin  Web – 

minim 1 pe trimestru; 

Realizat 100%;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicarea pe Site-ul institu iei a 
informa iilor de interes public 
conform legisla iei în vigoare. 
R spuns complet şi în termen 

legal la toate solicit rile pe 
aceast  linie 

Asigurarea public rii 
informa iilor de interes public; 

Nr. solicit ri la Legea 544/2001 

Realizat 100%; 

Desf şurarea de activit i de 
informare preventiv  referitoare 
la impactul situa iilor de urgen  
asupra comunit ilor, altele decât 

cele desf urate pe timpul 
controalelor. 

Conform art.1, alin. (5) din 
Ordinul Inspectorului General 
cu nr. 1401/ IG -11. 01. 2013. 
pentru aprobarea Criteriilor şi 

indicatorilor de evaluare a 
activităţii de prevenire a 

I16-Realizat 100%; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare a 
indicatorilor propuşi 

Entitate 
responsabilă 

situaţiilor de urgenţă, cod IS-
IP-003. 

I16-Procentul activit ților de 
informare efectuate din totalul 

activit ților plani-ficate 
FB :100%; BN:70-99%; 

S:40-69%. 

Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgenț  Vâlcea 

 

Reducerea riscurilor de producere 
a dezastrelor, orientarea ac iunilor 

preventive c tre promovarea 
m surilor de reducere a riscului la 

dezastre; 

Conform art.1, alin. (5) din 
Ordinul Inspectorului General 
cu nr. 1401/ IG -11. 01. 2013. 
pentru aprobarea Criteriilor şi 

indicatorilor de evaluare a 
activităţii de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă, cod IS-
IP-003. 

I2-Procentul controalelor 
efectuate din totalul controalelor 

planificate; 
I3-Nr. total de controale 

executate pe an, raportat la Nr. 
de inspectori cu atribu ii de 

control; 
I23-Dinamica incidente-

lor/accidentelor la operatorii de 
tip Seveso în perioada evaluat . 

 
 
 
 
 

 
 

I2 - Realizat 93,2%; 
 

I2 = 589/632X100=93,2% 
 
 

I3 - Realizat 100%; 
 

I3=589/10=58,9 >45, FB 
 

I23 - Realizat 100%. 
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Capitolul Justi ie 
 

Nr. crt. 
Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
1 

Punerea în aplicare, de îndat , 
a hot rârilor instan elor 

judec toreşti 

 
 

1.Desf şurarea cu operativitate a 
m surilor specifice pentru punerea în 
executare a mandatelor de executare a 
pedepsei închisorii, a mandatelor de 

arestare preventiv , arestului la domiciliu, 
controlului judiciar 

 

 
 

-  MEPI 
-  MAP 

 
-   m suri arest la domiciu 

 
-   m suri control judiciar 

 

 
 

39 
10 
 

69 
 

18 

 
 

Inspectoratul 
de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 
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Capitolul Cultur . Culte. Minorit i 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
anuali 

măsurabili 
propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate responsabilă 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Înt rirea capacit ii institu ionale în 
elaborarea politicilor publice în 

domeniul culturii şi de management al 
programelor în domeniul cultural, a 

stimul rii industriilor creative, 
promovarea crea iei contemporane şi a 

diversit ii culturale româneşti, 
promovarea expozițiilor, 

simpozioanelor, editarea unor 
publicații specifice, prioritate având 

cele pe suport digital. 
 
 

Cunoasterea şi promovarea valorilor 
culturale vâlcene prin mass-media 

Nr. buletine de 
pres  

 

10 Direc ia Jude ean  
pentru Cultur  Vâlcea 

 
Editarea lunar  a agendei culturale 

vâlcene 
12 6 

Sprijin logistic, şi dup  caz organizatoric 
şi financiar, a activit ilor culturale de 
revitalizare a tradi iilor şi obiceiurilor 

locale, a ocupa iilor specifice tradi ionale 

Nr. manifest ri 8 

Sprijin , în condi iile legii, activitatea 
organiza iilor neguvernamentale şi a altor 

persoane juridice de drept privat cu 
activitate în domeniile culturii şi 

patrimoniului 

Nr. consulta ii, 
întalniri 

5 

Protejarea patrimoniului cultural 
na ional 

 

Eviden a, clasare: 
Propuneri de clasare/declasare a 

monumentelor istorice şi a siturilor 
arheologice 

Documenta ii 
de clasare/ 
Declasare 

nu au fost 
cazuri 

Înaintarea c tre Comisia Na ional  a 
Muzeelor şi Colec iilor a propunerilor 

pentru clasare a bunurilor culturale 
mobile în categoriile juridice tezaur şi 

fond 

Documenta ii 
de clasare 

17 

Înregistarea în baza de date a  bunurilor 
culturale mobile clasate în fond sau 

tezaur 

Nr. bunuri 
culturale 

mobile clasate 

nu au fost 
cazuri 

Inventarierea monumentelor de for public Nr. 
monumente de 

3 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
anuali 

măsurabili 
propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate responsabilă 

for public 
inventariate 

Prevenirea şi combaterea încalc rilor 
legislatiei în vigoare: 

Avizarea documenta iilor privind 
interven iile asupra monumentelor 
istorice, în zonele de protec ie ale 

acestora şi în zonele protejate din punct 
de vedere arhitectural şi arheologic, în 

baza Legii 422/2001, republicat  

Nr. avize 
emise 

54 Direc ia Jude ean  
pentru Cultur  Vâlcea 

 

Exercitarea dreptului de preem iune al 
statului în condi iile legii 

Nr. dosare 
preem iune 

7 

Eliberarea certificatelor de desc rcare de 
sarcin  arheologic  în baza O.G. 43/2000 

republicat , privind protejarea 
patrimoniului arheologic şi alte acorduri 

în baza Legii nr. 85/2003 

Nr. certificate 
de desc rcare 

de sarcin  
arheologic  / 
Nr. acorduri 

1 
 
 
 
 

20 
Eliberarea, pe baza expertizei sau a 

avizului Comisiei Na ionale a Muzeelor 
şi Colec iilor, în baza Legii 182/2000 

privind protejarea patrimoniului cultural 
mobil, a certificatelor de export temporar 

sau definitiv 

Nr. certificate 
de export 

temporar sau 
definitiv 

nu au fost 
solicit ri 

Avizarea documenta iilor privind 
amplasarea monumentelor de for public, 
în mediul rural, în baza Legii 120/2006 

Nr. avize 
emise 

 

1 

Înregistrarea şi verificarea 
documenta iilor privind amplasarea în 
mediul urban a monumentelor de for 

Nr. 
documenta ii 

 

1 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
anuali 

măsurabili 
propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate responsabilă 

public şi transmiterea acestora spre 
avizare Comisiei Na ionale pentru 

Monumentele de For Public 
Inspec ii periodice privind starea de 

conservare şi securitate a monumentelor 
istorice şi siturilor arheologice 

Nr. inspec ii 12 Direc ia Jude ean  
pentru Cultur  Vâlcea 

 
 

Inspec ii periodice privind starea de 
conservare şi de securitate a bunurilor 

culturale mobile aflate în eviden  şi/sau 
pentru a acorda consulta ii de specialitate 
la solicitarea proprietarilor sau titularilor 

altor drepturi reale 

Nr. inspec ii/ 
consultan e 

3 

  Promovarea patrimoniului cultural 
na ional mobil şi imobil 

Organizarea de manifest ri ştiin ifice şi 
culturale de promovare a valorilor 

patrimoniului na ional vâlcean 

Nr. manifest ri 5 
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Capitolul tineret i sport 
 

Nr. 
Crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1. Sportul de Performan  
Campionate Na ionale 

Actiuni i activitati sportive organizate 
pe ramuri de sport de inalta 

performanta i olimpice, avand caracter 
de verificare i pregatire. 

2 100% Direcția 
Județean  pentru 
Tineret i Sport 

Vâlcea 
 Promovarea Sportului de 

Performan  
Organizarea unui nr. de 

competitii/actiuni sportive oficiale 
organizate i desfasurate de c tre 

structuri sportive, cu sprijinul 
D.J.S.T.Valcea pe bazele sportive 

proprii sau partenere. 

5 100% 

Sportul 
pentru To i 

 

Organizarea de competitii, actiuni i 
activitati sportive în principalele 

localitati din jude  precum şi pastrarea 
tradi iei în zonele în care activit ile 

sportive au devint tradi ie 

35 100% 

Asigurarea particip rii tinerilor la 
deciziile care îi vizeaz , inclusiv 

elaborarea, promovarea şi 
realizarea politicilor în domeniul 

tineretului, în special prin 
intermediul structurilor 

neguvernamentale de tineret  

Întâlniri periodice cu organiza iile 
neguvernamentale de tineret active din 
jude  şi membrii Consiliului Jude ean al 

Elevilor Vâlcea 

4 100% 

Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor 
în vederea particip rii active a 
acestora la via a economic , 

educa ional  şi cultural  a rii 

Organizarea de ac iuni în parteneriat cu 
A.J.O.F.M. Vâlcea, C.E.P.E.C.A 

Vâlcea, I.S.J.Vâlcea,Crucea Ro ie 
Filiala Vâlcea 

1 100% 

Stimularea cooper rii autorit ilor 
şi institu iilor publice central şi 

locale cu structurile 

Organizarea de ac iuni având ca 
parteneri pe Funda ia Jude ean  pentru 

Tineret Vâlcea 

0 - Direcția 
Județean  pentru 
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Nr. 
Crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

neguvernamentale de tineret şi 
pentru tineret, prin înfiin area de 
consilii consultative constituite 

din organiza iile 
neguvernamentale de şi pentru 

tineret de pe lâng  fiecare 
autoritate sau institu ie public 

central  ori local  care 
gestioneaz  fonduri destinate 

tineretului 

Tineret i Sport 
Vâlcea 

 

Garantarea dreptului la educa ie, 
instruire şi specializare 

profesional  

Organizarea de ac iuni în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Vâlcea, 
Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea 

For ei de Munc  Vâlcea 

0 - 

Stimularea accesului tinerilor la 
informa ie şi tehnologii 

informa ionale 

Organizarea de ac iuni în parteneriat cu 
Asociația de Scleroz  Multipl  Vâlcea, 

Clubul Sportiv Montan Buridava, 
clubul de Turism i Ecologie Buila 

Vânturarița 

1 100% 

Stimularea voluntariatului în 
rândul tinerilor 

Organizarea de ac iuni în parteneriat cu 
organiza iile neguvernamentale de 

tineret din jude  şi institu iile publice 
locale 

- - 

Program na ional de tabere 
tematice pentru elevi 

Organizarea taberei naționale 
”Descoper , cunoa te, apreciaz ” 

-                   - 

 
PREFECT, 

Florian MARIN 
 
 


