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1. STAREA ECONOMIC  
 

                   1.1 Evolu ia pricipalelor sectoare economice 
        Industrie 

 
Economia jude ului Vâlcea este preponderent influen at  de existenta marilor agen i 

economici de pe platforma chimic  Rm. Vâlcea, care realizeaz  o mare parte din produc ia 
industrial  a jude ului. 

I. Platforma chimic  

-  S.C. Oltchim S.A. - societate cu capital majoritar de stat, una dintre cele mai mari 
companii de produse chimice din România; 

- S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, societate cu capital majoritar 
privat; 

- S.C. CET Govora S.A., unitate cu capital integral de stat al c rui ac ionar este Jude ul 
Vâlcea - potrivit HG 1005/2002, aflat  în administrarea Consiliului Jude ean Vâlcea. 
a) În ceea ce priveşte S.C. OLTCHIM S.A., dup  cum se ştie, la solicitarea Consiliului de 
Administra ie al SC Oltchim SA, Tribunalul Vâlcea a analizat, pe data de 30 ianuarie 2013, cererea 
de intrare în insolven  a SC Oltchim SA i a aprobat intrarea combinatului chimic în insolven .  

Statul de ine pachetul majoritar de 53% din ac iunile SC Oltchim SA i este i cel mai mare 
creditor prin intermediul AVAS şi Electrica. Grupul german PCC este principalul ac ionar 
minoritar.  

Insolven a a avut ca rezultat o reducere semnificativ  a activit ii companiei. 
Ministrul Economiei a declarat c  sus ine în continuare solu ia privatiz rii combinatului, 

îns  prioritar  a  fost reorganizarea societ ii înainte de vânzare, pentru atragerea unor cump r tori 
capabili s  sus in  activitatea combinatului.  

Chimcomplex Borzeşti este societatea declarat  câştig toare în vederea achizi ion rii 
pachetelor principale ale combinatului Oltchim. Chimcomplex Borzeşti inten ioneaz  s  pun  
bazele Companiei Române de Chimie, care va integra ambele platforme industriale - Borzeşti i 
Râmnicu Valcea - pentru a deveni un juc tor industrial relevant în industriea chimic   de  profil. 

 
b) S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA este cel mai mare produc tor 

de substan e sodice din România. Compania mai produce i detergen i industriali i de uz casnic. A 
fost înfiin at  în anul 1959 sub denumirea de Uzina de Sod  Govora, iar în anul 1990 a fost 
înregistrat  ca societate pe ac iuni.  

Din anul 2007 compania este controlat  de grupul polonez Ciech Chemical Group, cu o 
participa ie de 92,91% din capitalul social, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
(AVAS) de ine 0,68% din ac iuni. Ac iunile companiei sunt tranzac ionate la categoria de baz  a 
pie ei Rasdaq, sub simbolul UZIM. 

Toate proiectele de dezvoltare sunt în concordan  cu strategia integrat  de dezvoltare a 
grupului Ciech şi vizeaz  investi ii importante ce au ca scop creşterea capacit ii de produc ie la 
530.000 tone/an sod  calcinat , produs de calitate, competitiv pe pia a interna ional , protec ia 
mediului i îmbun t irea condi iilor de munc . 

Creşterea şi stabilizarea capacit ii de produc ie r mân obiective importante pentru perioada 
urm toare, având în vedere punerile în func iune a obiectivelor pe flux, care reprezint  încadrarea 
în programul de reducere a costurilor la toate nivelurile.  

S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA mai are ca obiectiv creşterea cotei 
de pia , bazându-se pe portofoliul de produse actual (prin creşterea treptat  a capacit ii de 
produc ie a societ ii ca urmare a transferului de know-how de la societatea-mam ) i în principal 
prin intrarea pe noi pie e, ca parte integrant  a strategiei Grupului Ciech.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/1955
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/Autoritatea_pentru_Valorificarea_Activelor_Statului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rasdaq
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USG-CCG va proceda la adaptarea mixului de marketing la contextul local, dar în deplin  
concordan  cu strategia de ansamblu a Ciech Group, cu urm toarele obiective: stabilirea unui raport 
pre -calitate atractiv pentru segmentul actual de clien i, ca i extinderea acestui segment c tre pie e 
adiacente zonei în care se afl  societatea i c tre care livr rile se pot efectua pe cale terestr ; 
men inerea competitivit ii pre urilor care s  permit  stabilirea unor raporturi contractuale stabile i 
pe termen lung cu clien ii actuali; dezvoltarea unor efecte de sinergie în privin a promov rii 
produselor i utilizarea beneficiilor care deriv  din puternica reputa ie regional  şi interna ional  a 
numelui de marc  pentru produsele sodice ale societ ii mam . 
 
         c)  S.C. CET Govora S.A. a marcat în decembrie 2016, 57 de ani de func ionare  i 17 ani de 
când  organiza ia este înregistrat  ca societate comercial  cu capital integral de stat. Din noiembrie 
2002 pachetul integral de ac iuni de inut de Statul român şi administrat de FPS/APAPS Bucureşti a 
fost transferat, cu titlu gratuit, din proprietatea Statului român în proprietatea privat  a jude ului 
Vâlcea şi administrat de Consiliul Jude ean Vâlcea.      

Profilul de activitate al S.C. CET Govora S.A. îl constituie: producerea şi comercializarea 
energiei electrice i termice; efectuarea de opera iuni de aprovizionare pentru materiale, utilaje i 
piese de schimb, combustibili, servicii; activit i de între inere i repara ii la instala iile proprii; 
prestare servicii publice (livrare energie termic ); distribu ie utilit i i produse industriale (abur 
industrial, cenuş  de termocentral , deşeuri metalice feroase şi neferoase etc.).  

Licen ele de inute de CET Govora i  care reflect  activitatea principal  sunt licen e ANRE 
- producere de energie electric ; furnizare de energie electric ; producere de energie termic ; 
transport de energie termic ; distribu ie de energie termic .           

Termocentrala func ioneaz  pe baza lignitului inferior exploatat în bazinele carbonifere de 
la Berbe ti i Alunu, situate la aproximativ 40 km distan  de termocentral . C rbunele este 
transportat cu trenul la Govora pe linia de cale ferat  B beni - Alunu. Termocentrala are capacitatea 
de a func iona suplimentar pe baz  de p cur  i gaze naturale îns , în ultimii ani, produc ia s-a 
realizat preponderent pe baz  de c rbune. Termocentrala are capacitate de depozitare a 500.000 de 
tone de c rbune concasat i 10.000 m³ de p cur . 

În anul 2015 a fost preluat , de la CEO, afacerea de exploatare a c rbunelui la exploatarea 
minier  din jude ul Vâlcea - EM Bernesti-Alunu i este în derulare procesul de integrare a acestei 
activit i cu activitatea principal  a CET Govora. 
       Având în vedere c  ultimii ani au marcat traversarea unui context de pia  dificil, datorit  
func ion rii cu sincope a principalilor clien i industriali de pe platforma chimic  i datorit  
restan elor la încasarea energiei termice de la popula ie CET Govora a intrat în insolven .  

La 9 mai 2016, Tribunalul Vâlcea a deschis procedura insolven ei CET Govora ca urmare a 
deprecierii indicatorilor financiari-contabili. 

Potrivit lui Remus Borza, coordonatorul Euro Insol, la doar 4 luni de la preluarea mandatului 
de administrator judiciar ca efect al m surilor implementate Complexul Energetic Govora a  trecut  
pe  profit. 

Pentru perioada urm torilor ani, r mâne un obiectiv important al organiza iei, asigurarea 
finan rii necesare pentru realizarea proiectelor de mediu, prin atragerea şi utilizarea fondurilor 
europene de coeziune, a celor guvernamentale şi locale, ceea ce va permite dezvoltarea 
Complexului Energetic Govora, pe baza misiunii i viziunii stabilite. 

 
II. În  industria extractiv , func ioneaz  unit i economice care utilizeaz  resurse minerale 

locale (sare, c rbune, petrol), astfel :  
- SNS SALROM - Exploatarea Minier  Rm. Vâlcea - sare gem  i în solu ie, iar Sec ia  

Extrac ie şi Preparare Bistri a - exploateaz  calcarul;  
- Exploatarea Miniera de Cariera Berbesti – c rbune;  
- Schela Dr g şani i B beni - petrol şi gaze; 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Berbe%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alunu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_B%C4%83beni_-_Alunu
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a) SNS SALROM  
În cadrul economiei na ionale, continuitatea tradi iei miniere a exploat rii s rii este asigurat  

de singurul produc tor de sare din România - Societatea Na ional  a S rii S.A.-Salrom, al c rei 
obiectiv de activitate îl constituie atât exploatarea, gestionarea i comercializarea s rii i a 
substan elor nemetalifere (calcar, mic , grafit, feldspat), cât şi promovarea turismului de tratament 
şi agrement în saline. 

Persoan  juridic  român  cu capital majoritar de stat, Societatea Na ional  a S rii S.A. este 
o societate pe ac iuni înfiin at  în baza Hot rârii de Guvern num rul 767/21.11.1997, fiind 
continuatoarea a diverse forme de organizare specifice etapelor de dezvoltare a societ ii:direc ie 
general ,central , regie autonom  .  

Sucursala Exploatarea Miniera Râmnicu Valcea a luat fiin  în anul 1965, prin comasarea 
mai multor exploat ri miniere din jurului ora ului Râmnicu Vâlcea, care aveau ca obiect de 
activitate extrac ia i prepararea urm toarelor substan e minerale utile: sare în solu ie, sare gem , 
calcar, grafit, feldspat, mica i tuf vulcanic.  

Aceste activit i au fost men inute în continuare, iar în decursul timpului au fost completate 
i diversificate.  

In anul 1992 au început lucr rile de investi ii pentru deschiderea unei noi saline la Ocnele 
Mari, care sa acopere necesit ile de sare gema i sare în solutie din zona, în special ale Platformei 
Chimice Valcene i sa creeze disponibilitati pentru export.  

Odat  cu amplasarea Uzinei de Produse Sodice Govora, s-a deschis în anul 1960, în masivul 
Arnota, pe teritoriul comunei Coste ti, jude ul V lcea, cariera Bistri a, de unde se extrage i se 
prepara calcarul folosit în industria chimic , pentru nevoi locale i calcarul filer, calcarul sistificare, 
furajer, mozaic de calcar, calcar pentru mixturi asfaltice. 

Eforturile organizat ei sunt concentrate în vederea asigurarii calitatii produselor noastre în 
conformitate cu Standardele ISO 9001. Con tientizând c  procesele de extrac ie i preparare a sarii 
au influen e asupra mediului i asupra sigurantei alimentelor, în conformitate cu politica S.N.S., 
conducerea sucursalei a decis implementarea i mentinerea urmatoarelor sisteme de management 
integrat calitate-mediu HACCP, în conformitate cu standardele SR EN ISO 14001:2005 i DS 3027 
E/ 2002.  

Unul din orizonturile în care exploatarea s-a încheiat a fost deschis publicului i transformat 
în zon  turistic  din anul 2009. Mina turistic  Ocnele Mari este situat  în localitatea cu acelaşi nume, 
la 8 km de Râmnicu Vâlcea, într-o zon  pitoreasc  (aproape de Valea Oltului), cu tradi ie în turism 
balnear (Caciulata, Ol neşti, C lim neşti) şi turism cu caracter religios (m n stirea Cozia).  

 
     b) Exploatarea Miniera de Cariera Berbeşti – c rbune 
          Exploatarea Miniera de Carier  Berbesti a f cut parte din SNLO, iar în 2015 a fost 
preluat , de la CEO de c tre  CET GOVORA.  
          Sectorul de producere a energiei electrice pe carbune din Romania poate deveni competitiv la 
nivel european cu ajutorul unor investi ii majore în modernizarea acestuia care vor avea drept 
rezultat o eficien  crescut  i, implicit, un nivel redus al emisiilor de CO2. 
         Strategia energetic  pe termen lung a României prevede utilizarea în continuare a 
combustibililor fosili în vederea asigur rii securit ii în alimentarea cu energie. De aceea, sectorul 
energetic din Romania, reprezint  atat în prezent cat i în viitor, o oportunitate semnificativa pentru 
dezvoltarea tehnologiei CCS la scara nationala i regionala. 
        Comisia Departamentului pentru Energie a f cut mai multe recomand ri c tre Exploatarea 
Miniera de Cariera Berbeşti general valabile pentru cele trei cariere. Astfel, se va urm ri 
permanent realizarea geometriei carierelor, stabilitatea treptelor de lucru i definitive din cariere şi 
h lzile interioare, în vederea asigur rii indicelui de normalitate în carier ; se vor respecta 
tehnologiile de haldare şi parametrii geometrici i geotehnici, prev zu i în documenta iile privind 
tehnologiile de haldare interioar ; se va solicita proiectantului general i direc iei de specialitate din 
unitate, realizarea unor programe de gestionare eficient  a apelor de la baza h lzilor interioare; se 
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vor respecta geometriile carierelor i a halzilor, gestionarea apelor şi a suprafe elor; se vor asigura 
dot ri minime cu utilaje terasiere şi de cur enie pe fiecare carier . 
 
       c) Schela Dr g şani i B beni - petrol şi gaze 

Importan a resurselor minerale pentru România, printre care i eiul i gazele naturale ocup  
un loc aparte şi se reflect  în prevederile Constitu iei, care stipuleaz  c  “bog iile de orice natur  
ale subsolului fac obiectul exclusiv al propriet ii publice’’. 

În municipiul Dr g ani î i are sediul i Schela de petrol i gaze care apar ine grupului 
OMV i care are ca activitate exploatarea z c mintelor de petrol i gaze naturale din zona de sud a 
jude ului Vâlcea şi din zona de nord a jude ului Olt. 
         
 III.  În industria construc iilor de maşini, func ioneaz  unit i economice care produc 
echipamente pentru industria petrochimica i industria produc toare de autovehicule, elemente 
hidraulice, atât pentru pia a intern  cât i pentru cea extern , astfel: 

a). SC VILMAR SA  - societate privata cu 100% capital str in - cea mai importanta fabrica 
a companiei GROUPE GENOYER SA Vitrolles - Franta, ac ionar principal. 

VILMAR S.A. este o societate privat  cu 100 % capital francez, fiind cea mai important  
fabric  a companiei GENOYER S.A. Vitrolles - Fran a, ac ionarul s u principal. GENOYER S.A. 
are filiale industriale şi comerciale aproape în toat  lumea, ceea ce asigur  suportul rela ional, 
financiar i logistic pentru promovarea produselor VILMAR pe toate pie ele lumii. 

VILMAR produce i vinde o gam  diversificat  de utilaje tehnologice i p r i componente 
destinate industriei: chimice, petrochimice, petrolului i a gazelor naturale, energetice, metalurgice, 
construc iilor mecanice, prelucr rii metalelor . 

Produc ia VILMAR este realizat  în patru divizii: FORJ  (piese matri ate la cald, incluzând 
flanşe şi componente pentru robinete industriale cu obturator sferic; piese forjate liber; flanşe şi 
inele laminate la cald, cu sec iune rectangular  sau profilat ), MECANIC  (flanşe; inele; p r i 
componente pentru robinete industriale cu obturator sferic; FITINGURI (fitinguri ambutisate la 
cald: coturi sudate, capace, funduri; fitinguri ambutisate la rece şi sudate: reduc ii conice concentrice 
i excentrice, coturi din segmen i, teuri) şi CAZANGERIE (o gam  mare de vase de presiune; 

schimb toare de c ldur ; coloane; rezervoare de stocare; SKID-uri - instala ii modulate pentru: 
separarea i uscarea gazelor de sond , desalinizarea apei de mare; structuri metalice cu diverse 
utiliz ri. 

Direct sau prin intermediul agen iilor şi filialelor companiei franceze GENOYER S.A., 
produsele fabricate în VILMAR sunt prezente în ri de pe toate continentele. 

b). SC MW România SA Drag şani ( fosta RO I AUTO ) – este o societate privat  cu 
100% capital str in. 
Circa jum tate din produc ia de  componente  auto realizat  de SC MW România SA 

(Magnetto Wheels) este destinat  exportului, cealalt  jum tate fiind distribuit  pe pia a româneasc , 
în special c tre Automobile Dacia 

c). SC HERVIL SA - societate privat  cu 100% capital privat autohton este cea mai 
cunoscut  firma producatoare de echipamente hidraulice din Romania.  

Având ca premise dinamismul, profesionalismul i promtitudinea, firma HERVIL urmareste 
indeplinirea tuturor exigenîelor referitoare la calitate, servicii i termene de livrare ceea ce îi asigur  
competitivitate i succes în afaceri. HERVIL produce cilindrii hidraulici pentru agricultura, masini, 
masini unelte, masini de ridicat, produse metalurgice i de minerit. 

Cilindrii pot fi produsi în serii mari, cat i în serii mici, atat în marimi metrice cat i în inch. 
d). FAURECIA este o companie produc toare de componente auto din Fran a. 
În România, grupul francez de ine: Euro Auto Plastic Systems (Euro APS) din Mioveni, 

(Divizia Interioare) i Faurecia T lmaciu (Divizia de Scaune). FAURECIA   a  inaugurat  în  
imediata  vecin tate  a  municipiului  Rm. Vâlcea o fabric  de componente auto. Se  estimeaz   
crearea  a  2000  de  noi  locuri  de  munc .  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Olt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Companie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
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Planurile Faurecia pentru unitatea vâlceana includ i aducerea de robo i industriali. Se vor 
aduce 11 roboti industriali (trei complecsi i opt simpli) în valoare de aproximativ un milion de euro, 
roboti ce vor fi folositi la operatiuni extrem de complicate ce necesita multa atentie. 
 
 IV.  Industria energetic  are reprezentare major  în jude , prin Sucursala 
HIDROCENTRALE Rm. Vâlcea , care exploateaz  poten ialul hidroenergetic al râurilor Lotru şi 
Olt.  

Înc  din anul 2002, Sucursala Hidrocentrale Ramnicu Valcea administreaz  hidrocentralele 
amplasate pe râul Lotru i pe sectorul mijlociu al râului Olt (Gura Lotrului–Draga ani). 

Luând în calcul energia electric  brut   produs   de centralele componente ale SC 
Hidroelectrica SA , jude ul Vâlcea se situeaz  pe un onorabil loc II pe ar  . 

În perioada anilor 2007 – 2015 mai multe hidrocentrale din cadrul Sucursalei 
HIDROCENTRALE Rm. Vâlcea, între care şi hidrocentrala Lotru-Ciunget au fost supuse unui 
amplu proces de retehnologizare ce a vizat modernizarea echipamentelor aferente. 

Modernizarea şi retehnologizarea echipamentelor din hidrocentralele vâlcene este un proces 
continuu, ce se va  desf şura i în anii viitori. 

În cursul  anului  2012 Hidroelectrica a depus dosarul de insolven  la Tribunalul  
Bucureşti, pe data de 20 iunie compania ob inând verdictul  pozitiv. 

Dup  un amplu  program de reorganizare S.C. Hidroelectrica S.A. a  ieşit  din  insolven   la  
jum tatea  anului  2013. 

Compania a denun at contractele bilaterale cu traderii, cerin  impus  şi de Fondul Monetar 
Interna ional i una dintre principalele cauze care au dus la situa ia financiar  dezastruoas  din 
trecut. Nu a pierdut active i scap  de insolven  într-un an de zile, relativ repede, mai ales c  doar 
o companie din zece iese cu succes din aceast  procedur , restul fiind lichidate. 

Compania a fost reorganizat , num rul sucursalelor sc zând de la 13 la 7.                 
 
V. În ramura industriei alimentare, s-au înfiin at, pe lâng  marile unit i existente şi unit i 

noi, moderne precum : S.C. VELPITAR S.A, S.C. BOROMIR IND S.R.L. - Panifica ie, S.C. 
DIANA S.R.L. - Prelucrarea c rnii,  S.C. Annabella Fabrica de Conserve Raureni S.A. 

S.C. Diana S.A. s-a înfiin at în 1991 având ca principal obiect de activitate comercializarea 
produselor alimentare şi nealimentare prin magazinul propriu din Râmnicu-Vâlcea. 

În anul 1997, s-a investit în prima unitate proprie de produc ie pentru carne i produse din 
carne. Unitatea fiind utilat  cu tehnologie de ultim  or  i bucurându-ne de o logistic  performant , 
am devenit în scurt timp unul dintre cei mai activi produc tori din industria c rnii din jude ul Vâlcea. 

Dup  trei ani, s-a achizi ionat pachetul majoritar din ac iunile scoase la vânzare de CARVIL 
S.A. (fosta întreprindere de industrializare a c rnii). Prin asocierea cu CARVIL S.A., în aprilie 2000 
s-a transferat întreaga capacitate modern  de produc ie în spa iile acesteia, completând întreaga linie 
cu activit ile de abatorizare, tranşare a c rnii, preparare a produselor, depozitare i transport. 

În urm torii ani s-a continuat politica de reinvestire a profitului în utilaje, în dezvoltarea 
modular  a activit ii i în preg tirea de specialitate a personalului, ceea ce a condus la creşterea 
calit ii produselor i la m rirea re elei de desfacere în 16 jude e şi în municipiul Bucureşti. 
 

S.C. Annabella S.A. - Fabrica de conserve din legume-fructe şi de sucuri naturale 
concentrate Râureni, cu o tradi ie de peste 40 ani în domeniu, este preluat  de grupul Annabella 
S.R.L. în 2008. Grupul Annabella a investit peste 5 mil.€ în fabrica de la Râureni pentru 
retehnologizare i modernizarea întregii infrastructuri a produc iei i a regândit strategia de 
distribu ie la nivel na ional. De asemenea, a investit în dobândirea unei noi identit i a fabricii 
Râureni, prin procesul de rebranding desf şurat anul trecut, menit sa pozi ioneze produsele în 
percep ia consumatorului final ca produse premium, naturale, de calitate superioar . 

Fabrica Râureni are peste 90 sortimente diferite, de la conserve din fructe i legume, 
dulce uri, gemuri, compoturi, mur turi, bulion, semipreparate, o et, sirop şi suc natural concentrat 
de mere. Valoarea estimata a vânz rilor este de 6 mil.€ în anul în curs, cu o creştere de 

http://www.google.ro/url?q=http://ro.linkedin.com/pub/sc-annabella-fabrica-de-conserve-raureni-s-r-l/43/212/22a&sa=U&ei=CFnWUvmmNI2M7Aai2oDoBw&ved=0CEAQFjAD&sig2=mUaPEhPxYEZekrQOr85tHA&usg=AFQjCNHfucGQSlNw4W1yUu2utEpij_sFmg
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20%.  Exporturile fabricii Râureni au o cota de 10% din întreaga produc ie şi se îndreapt  c tre ri 
precum Germania, Austria, Italia, Spania, Anglia, Canada, Rusia şi Ucraina. În prezent, Fabrica de 
la Râureni acoper  5% din valoarea pie ei de conserve din România. 

 
Fabrica de caşcaval de la Horezu a fost realizat  în urm  cum patru ani, proprietarii 

cump rând fostele spa ii ale fabricii vechi de brânzeturi de dinainte de 1989. Fabrica a fost realizat  
din fonduri europene, iar toate automatiz rile sunt dup  standarde europene. În prezent la aceast  
fabric  lucreaz  15 salaria i, iar produc ia merge în propor ie de 90% pe pie ele din Spania şi 
Portugalia. 
 
 VI.Industria uşoar  este reprezentata de unit i noi, cu capital privat: 
            - Produc tori de înc l minte din piele i înlocuitori: SC DCB Componente i Înc l minte 
SA – companie cu capital integral francez, SC Percom  SRL, SC Iza SRL etc. 
            - Produc tori de textile ne esute: SC MINET SA Râmnicu Vâlcea cel mai important 
produc tor din ar  cu gam  larg  de produse (vate voluminoase, geotextile, articole insonorizante, 
mochete). 
 
                VII. Industria de prelucrare a lemnului s-a dezvoltat în mod deosebit, având în vedere 
materia prim  existent  pe raza jude ului.  

Principalele societ i cu obiect de activitate exploatarea i prelucrarea lemnului: SC 
MOBELLA SRL, SC ROMOBILA SRL, SC PRELCON SRL, SC MOBSPRINT SRL, SC 
TRICOSTAR SRL, SC MOBI START SRL, SC NEGOSTAR SRL, SC GENAROM SRL, SC 
COZIA FOREST SA  etc. 

La acestea se ad uga un num r însemnat de mici agen i economici care exploateaz  i 
comercializeaz  material lemnos, ca materie prima pentru unit ile de prelucrare. 
 

Indicatorii statistici referitori la industria jude ului Vâlcea sunt prezenta i în 
continare: 
  Indicele produc iei industriale, în luna decembrie 2017, comparativ cu  luna 
corespun toare din anul anterior, calculat ca serie brut , la nivelul jude ului Vâlcea a crescut cu  
22,8%. 

Cumulat an curent,  fa  de   perioada corespunz toare din anul precedent, indicele produc iei 
industriale a crescut  cu 21,6%.  
  În luna decembrie  2017, comparativ cu luna corespunz toare din anul precedent,  cifra de 
afaceri total  a ramurilor industriale, la nivelul jude ului Vâlcea a crescut cu 13,9%. 

Cumulat an curent, fa  de perioada corespunz toare din anul precedent, indicele valoric al 
cifrei de afaceri totale a crescut  cu  15,8%.  

 Indicele produc iei industriale/Indicele valoric al cifrei de afaceri totale a ramurilor 
industriale               
 Indicele produc iei industriale Indicele valoric al cifrei de afaceri 

totale a ramurilor industriale  
anul precedent= 100 

Anul 2017 121,6 115,8 
luna corespunz toare din anul precedent=100 

ianuarie 98,7 115,2 
februarie 119,2 110,6 
martie 103,3 110,0 
aprilie 117,8 99,7 
mai 113,6 120,3 
iunie 138,2 111,3 
iulie 136,1 121,1 
august 118,5 125,6 
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sepembrie 135,4 118,3 
octombrie 135,0 123,3 
noiembrie 124,4 121,9 
decembrie 122,8 113,9 

                
 

 
               
                                                                                                                                   
 

Agricultur  
 

  Din punct de vedere al reliefului, judetul Vâlcea este împ rtit în trei zone aproximativ egale, 
ceea ce  face sa fie prielnic tuturor culturilor i  permite particularit ti tipice fiec rei ramuri agricole.  
     Zona de nord, zon  montan , a permis o dezvoltare a zootehniei, cresterea oilor i a 
bovinelor, dar este i o zon  a fânetelor i, totodat , a fructelor de p dure. Zona de mijloc, zon  de 
dealuri i subcarpaptic , este propice atât zootehniei, dar mai ales pomiculturii. Zona de sud, zon  
de câmpie i lunci, este proprie pentru legumicultur  i cereale. La acestea se adaug , evident, lunca 
Oltului, a Topologului i a Oltetului, principalele bazine hidrografice agricole din judet. Nu trebuie 
omis  zona Dr g sani, bazin viticol traditional de succes. 
     Suprafata agricol  a judetului este de 2.463,1 kmp, reprezentând 42,7% din suprafata total  
a judetului i 1,7% din suprafata agricol  total  a t rii. Din aceasta, 33,7% reprezint  terenuri arabile, 
45,3% p suni, 12,7% fânete, 1,7% vii i pepiniere viticole, iar 6,6% livezi i pepiniere pomicole. 
      Dup  forma de proprietate, la sfârsitul anului 2017 sectorul privat detinea 99,2% din 
suprafata agricol . Dar, din p cate, prin desfiintarea fostelor cooperative agricole de productie i din 
lipsa unei apeten e de formare a unor noi asocieri voluntare din partea fermierilor, suprafa a agricol  
a fost fragmentat  într-o multitudine de parcele mici, sistem care creeaz  dificult ti în realizarea 
lucr rilor în regim mecanizat, fertilizarea corespunz toare împotriva d un torilor, folosirea 
amenaj rilor pentru irigatii, furajarea unor efective mari de animale, efectuarea unor investitii pentru 
dot ri sau întretinerea capacit tii productive a terenurilor. 
       Din totalul veniturilor ob inute în agricultur , 65% reprezint  produc ia vegetal , restul 
revenind celei animale. Sub paralela 45, de la limita ora ului B beni în jos, terenurile sunt cultivate 
cu cereale — porumb, grâu, titricale, secar , orz, cu pondere semnificativ  în bazinul B lce ti, 
respectiv pe teritoriul comunelor Ghioroiu, L custeni, u ani, Lalo u, Tetoiu, Z treni. În lunca 
Oltului i bazinul Dr g ani, plus comunele Voice ti i tef ne ti, zon  aflat  la grani a cu jude ul 
Olt, terenurile agricole sunt propice pentru legumicultur  

Graficul1. Evolu ia indicelui produc iei industriale
 şi indicelui valoric al cifrei  de afaceri totale
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      Pomicultura este specific  zonei metropolitane Râmnicu Vâlcea, culturile de m r, p r, prun, 
cire  reg sindu-se în B beni, Frânce ti, P u e ti, Tom ani, Pietrari, B rb te ti, Coste ti i implicit 
în toat  depresiunea Horezu. Aici au ap rut investi ii private, firme din Belgia i Olanda deschizând 
planta ii pomicole. 
      În ceea ce prive te efectivele de animale, cele mai multe sunt ovinele, Vâlcea dep ind 
num rul de 100 mii de capete în Vaideeni, M laia, Câineni, Racovi a, Boi oara, Voineasa, zone 
aflate în arealul montan la grani a cu jude ele Hunedoara, Sibiu i Alba. În zonele subcarpatice s-au 
dezvoltat mici ferme de bovine i o industrie conex  de procesare lapte i carne. 
    Nu trebuie omis albin ritul, Vâlcea fiind capitala mierii din România.  Nu mai pu in de 
90.000 de familii de albine sunt înregistrate în jude , iar num rul apicultorilor este în cre tere, 
stimulat i de accesarea fondurilor europene. 
     Cu toate acestea posibilitatile dezvoltarii agriculturii în judetul nostru depasesc cu mult 
realizarile efective. Zestrea pastoral  a jude ului Vâlcea permite cre terea a 1,6 milioane bovine i 
12 milioane ovine, iar sectorul zootehnic ar fi capabil s  furnizeze anual cel pu in 900.000 tone 
carne i 2,5 milioane litri lapte, valoarea acestora la pre urile actuale putând dep ind 2,1 miliarde 
lei. 
 
            Direc ia pentru Agricultur  Valcea este serviciu public deconcentrat al Ministerului 
Agriculturii i Dezvolt rii Rurale care asigur , la nivelul jude ului Valcea, aplicarea politicilor şi 
strategiilor din domeniul de activitate al ministerului. 
administrativ şi rela ii publice. 
     Obiectivele institu iei:  

 Dezvoltarea agriculturii ecologice i a produselor tradi ionale;  
 Dezvoltarea zootehniei i creşterea ponderii acesteia în totalul produc iei agricole;  
 Încurajarea formelor asociative, a grupurilor de produc tori;  
 Ac iuni pentru încurajarea produc torilor agricoli în vederea comas rii terenurilor;  
 Aducerea la cunoştin a produc torilor agricoli a actelor normative care vizeaz  diverse 

activit i i a programelor derulate prin fonduri europene care pot fi accesate în vederea 
cre rii exploata iilor agricole (în domeniul produc iei vegetale, zootehnice, horticole);  

 Sprijinirea preg tirii profesionale a produc torilor agricoli;  
 Sprijinirea produc torilor agricoli în formarea unor exploata ii agricole de dimensiuni 

optime, eficiente din punct de vedere economic prin investi ii i accesarea fondurilor 
europene;  

 Ac iuni în vederea protej rii mediului înconjur tor şi protej rii apelor. 
  Structura fondului funciar  
 

 
Specificare  

 

Arabil 
ha 

Fanete 
ha 

Pasune 
ha 

Livezi 
ha 

Vii 
ha 

Total agricol 
ha 

2016 85.958 35.032 107.494 13.228 3.773 245.485 
2017 86.292 34.472 107.054 12.251 3.758 243.827 
 2016& 2017 +334 -560 -440 -977 -15 -1658 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Județul Vâlcea – Raport privind starea economico-social  - 2017 

 

12 

Suprafe ele cultivate i produc iile ob inute comparativ  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea culturilor 

ANUL 2017 ANUL 2016 

Suprafa a 
cultivat  

Produc ia 
medie 
ob inut  

Produc ia 
total  

Suprafa a 
cultivat  

Produc ia  
medie 
ob inut  

Produc ia 
total  

-ha- -kg/ha to -ha- -kg/ha - tone 
1.   Grâu comun de toamn  10274 4.200 43.150 9687 3220 31113 

2.   Triticale de toamn  1482 4515 6690+35 1573 3150 4947 

3.   Orz 350 4500 1575 256 6520 1668 

4.   Orzoaic  de toamn  3 2667 8 - - - 

5.   Ov z de prim var  3495 2800 9786 2593 2814 7296 

6.   Porumb boabe 36971 5500 202790 37529 3849 144421 

7.   Fasole boabe 113 2000 226 116 1345 156 

8.   Maz re 201 4000 804 68 1589 108 

9.   Floarea soarelui 1828 2600 4752 1246 1208 1505 

10. 
  

Tutun 2 1 2 1 1 1 

11. 
  

Cartofi 3464 17476 60535 3423 10567 36171 

12. 
  

Tomate 1154 18000 20772 1219 14556 17743 

13. 
  

Ceap  uscat  727 12000 8724 833 11240 9363 

14. 
  

Usturoi uscat 305 6000 1830 320 6338 2028 

15. 
  

Varz  1049 18086 18972 1139 16191 18441 

16. 
  

Ardei 613 14000 8582 624 8778 5477 

17. 
  

Castrave i 221 12000 2652 229 10083 2309 

18. 
  

R d cinoase 252 16000 4032 246 13622 3351 

19. 
  

Fasole p st i 132 4500 594 141 4710 664 

20. 
  

Vinete 221 25000 5525 196 12847 2518 

21. 
  

Conopid  33 8485 280 31 12807 397 

22. 
  

Alte legume 164 6110 1002 190 7032 1336 

23. 
  

- lucern  pentru fân i 
mas  verde - total  
(echiv. mas  verde) 

6162 25000 154050 6610 24629 162796 
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Nr. 
crt. 

Denumirea culturilor 

ANUL 2017 ANUL 2016 

Suprafa a 
cultivat  

Produc ia 
medie 
ob inut  

Produc ia 
total  

Suprafa a 
cultivat  

Produc ia  
medie 
ob inut  

Produc ia 
total  

-ha- -kg/ha to -ha- -kg/ha - tone 
24. 
  

 - trifoi pentru fân şi 
mas  verde - total  
(echiv. mas  verde) 

1764 21000 37044 1764 21797 38450 

25. 
  

 - alte perene pentru fân 
şi mas  verde - total  
(echiv. mas  verde) 

1782 9000 16038 2198 8102 17807 

26. 
  

Anuale pentru fân şi 
mas  verde 

2177 11000 23947 1401 11071 15610 

27. 
  

C pşuni pe rod în ogor 
propriu 

186 5000 930 200 6215 1243 

28. 
  

P şuni naturale în 
folosin  (în echiv. mas  
verde) 

81910 16000 1310560 106894 16000 1710304 

29. 
  

P şuni naturale din 
fondul forestier (în 
echiv. mas  verde) 

5078 9000 45702 12905 8893 114754 

30. 
  

Fâne e naturale în 
folosin  (în echiv. mas  
verde) 

28214 18000 507852 32521 18000 585378 

31. 
  

Vii altoite 1069 8228 8795 1724 5474 9436 

32. 
  

Vii hibride pe rod 1798 5000 8990 1860 4154 7726 

33. 
  

Mere 2487 2500 6217 2455 15302 37566 

34. 
  

Pere 238 2202 524 237 32190 7629 

35. 
  

Prune 6589 2600 17131 7004 5637 39476 

36. 
  

Caise şi zarz re 52 2000 104 5 406600 2033 

37. 
  

Piersici 31 2452 76 2 34500 69 

38. 
  

Cireşe i vişine 81 1803 146 93 1721 160 

39. 
  

Nuci 128 1500 192 102 2824 288 

40. 
  

Alte fructe 86 2000 172 41 4513 185 
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Depozite cereale  
În Jude ul Vâlcea  s-au autorizat de Direc ia pentru Agricultur  Vâlcea un num r  de dou  

(2) spa ii de depozitare a produselor agricole recoltate, pentru dou  societ i, cu o capacitate de 
depozitare de 2100 to. 
 

Domeniul produc iei de mor rit 
Nr. agen i economici  

 

Capacitatea total   
To/24 h  

11 Capacitate total  54911 To 
Capacitate 341 To/24 h  

 
Procesator pâine 

Nr. agen i economici  
 

Capacitatea total   
To/24 h  

90 Capacitate total  137046 To 
Capacitate  1255 To/24 h 

 
Abatoare 

Nr. agent 
economic  

       

capacitate produc ie proiectat  
 

Capacitatea de productie la care 
func ioneaz   
 

Animale/an  
 

Tone/an  
 

Animale/an  
 

Tone/an  
 

             2 13176 7556 11858 6800 
 
SECTORUL ZOOTEHNIC  
Efective de animale  
 

Specificare Nr. capete Productie realizata Diferenta anul 2017 fata de anul 
2016  

2017 2016  2017 2016 to hl kg buc 
Bovine 
Vaci de lapte 

43840 9580 Carne 5068  4585 +483    
26243 23710 lapte 1054617  672231  +382386   

Porcine 68184 63056 carne 9901  6902 +2999    
Ovine+ Caprine 122771 3698 carne 673  168 +505    

25646 90912 Lapte 370575 285607  +84968   
Pasari 2304245 1805452 Carne 20972 17314 +3658    

+681.300 Oua 822010 140710 
Familii de albine 97550 79460 Miere 2936 2703     

Produc torii agricoli, persoane fizice i persoane juridice la nivel de jude  n-au constituit  
cooperative agricole sau  asociatii de producători. 
  În prezent în jude ul Valcea  sunt 3 exploata ii intensive de creştere a suinelor cu un efectiv mediu 
de 10443 capete/an.  
   La specia bovine (vaci de lapte) avem un num r de:  
Total exploata ii zootehnice 1600 

 23 exploata ii cu un efectiv > 30 cap.  
 43 exploata ii cu un efectiv de 20-30 cap.  
 58 exploata ii cu un efectiv de 10-20 cap.  

 
      Exploata iile pe vegetal în func ie de suprafa a pe care o lucreaz  se clasific  astfel:  

 1-10 ha= 17169  
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 301 exploata ii cu suprfa a lucrat  10-50 ha  
 66  exploata ii cu suprfa a lucrat  50-200 ha  
 21  exploata ii cu suprfa a lucrat  > 200 ha  

 
     Conform Legii pomiculturii nr. 348/2003, în anul 2016 s-au emis urm toarele autoriza ii:  

1. Autoriza ii de defri are - 14 pentru o suprafa a de 2,43 ha cu speciile m r, prun; 
2. Autorizatii de plantare - 7 pentru o suprafata de  5,01ha cu speciile – arbuşti fructiferi 

– c tin  i cireşi; 
3. Autorizatii pentru taiere de nuci – un num r de 96 autoriza ii. 

 
Centrul Jude ean Vâlcea al Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur  este 

institu ia public  la nivel teritorial cu cel mai mare impact în rândul popula iei ce desf şoar  
activit i cu specific agricol, în special din mediu rural. 
Principalii indicatori ce caracterizeaza activitatea APIA sunt prezenta i mai jos:  
 
Cereri primite în perioada 1 martie 2017 – 15 mai 2017 
 

Nr.crt.  CJ / CL Programa i Primi i % Suprafa a (ha) 

1 CJ 86 89 103.48 15478.01 

2 B beni 2025 2116 104.49 5415.53 

3 B lceşti 3489 3421 98.05 8944.14 

4 Brezoi 1944 2038 104.83 6150.50 

5 Dr g şani 3886 3853 99.15 8.932 

6 Horezu 4474 4137 92.46 11687.16 

7 Rm. Vâlcea 3587 3504 97.68 8356.03 

8 CJ-SMS  546    

  TOTAL 19491 19704 100.02 64935.89 
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Num rul efectivelor de animale pentru care s-a solicitat sprijinul financiar la Agen ia 

de Pla i i Interven ie pentru Agricultur , Centrul Jude ean Vâlcea, în anul 2017, este: 
a) 20.203 capete bovine carne – ANTB - (Ajutor na ional tranzitoriu bovina carne); 
b)   93.550 capete ovine - ANTZO (Ajutor na ional tranzitoriu ovina); 
c)   16.739 capete caprine - ANTZC (Ajutor na ional tranzitoriu caprina); 
d)   38.605 capete ovine – SCZO (sprijin financiar cuplat cu produc ia); 
e)   3.261 capete caprine – SCZC (sprijin financiar cuplat cu produc ia); 
f)   1.602 capete vaci lapte – SCZ - VL (sprijin financiar cuplat cu produc ia). 
Preciz m c , la nivelul Centrului Jude ean Vâlcea, precum i la nivelul celor 6 centre 

locale arondate, s-au înregistrat un num r total de 3.894 cereri,  aferente sectorului zootehnic. 
 

Campania de primire i autorizare a cererilor unice de plat  în anul 2017 
Principalele fluxuri de prelucrare pentru cererile de sprijin: 

- Înregistrarea cererilor SAPS în BD (baza de date electronica) şi verificarea lor - realizat; 
- Efectuarea primului control administrativ - realizat; 
- Al doilea control administrativ (D1)   
- Supracontrol administrativ (A1)   
- Autorizarea la plată  

 
Situa ia cererilor SAPS din campania 2017 la nivelul SAP - CJ Vâlcea (suprafata mai 

mare de 50 hectare) 
În campania 2017 s-au primit 89 cereri unice de plat  cu o suprafa  total  de 15478.11 ha. 

 
Situa ia pl ilor aferente campaniei de autorizare  a cererilor unice de plat  2017 
 

Tip_Plat  Num r Dosare Suma Pl tit  (lei) 
TOTAL PL I CAMPANIA 2017 - 
Not  avans 84 11,256,241.46  

PLATI FINALE CAMPANIA 2017  - - 
 
Statistica cereri autorizate la plata în avans în campania 2017 
 

Centrul 
Judetean 

APIA 

Numar 
cereri 

depuse în 
campania 

2017 

Numar 
cereri 

neeligibile 

Numar 
cereri doar 
zootehnie 
ce nu se 
platesc la 

avans 

Numar cereri 
(din care au 
fost excluse 

cererile 
neeligibile i 

cele de 
zootehnie) 

Numar 
cereri 

autorizate 

Procent cereri 
autorizate/cereri 
din care au fost 
excluse cererile 

neeligibile i cele 
de zootehnie (%) 

Valcea 19,710 310 1692 17,708 16,857 95.19% 

 
Situa ia pl ilor aferente campaniei de primire a cererilor unice de plat  2016 

Pân  la aceast  dat , suma total  autorizat  la plat  pentru Campania 2016  la nivelul 
Centrului Jude ean Vâlcea este de 65.255.042,95 lei, pentru un num r total de 19.504 fermieri. 

 
Tip_Plat  Num r Dosare Suma Pl tit  (lei) 

Decizie de plat  C2016 19399 35.149.147,72 

Not  avans C2016 16934 30.105.895,23 

TOTAL PL I CAMPANIA 2016 65.255.042,95 
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Situa ia sumelor autorizate  la nivelul APIA - CJ Vâlcea campania 2017 
 

Centrul 
jude ean 

APIA 

Num r cereri 
depuse 

(din care au 
fost excluse 

cererile 
neeligibile) 

Cereri 
autoriz

ate 
avans 

Suma autorizat  
avans 

FEGA + FEADR 
+ cofinan are 

Buget Na ional 
(euro) 

Procent cereri 
autorizate/cerer

i din care au 
fost excluse 

cererile 
neeligibile i 

cele de 
zootehnie (%) 

Cereri 
autorizate 

plat  
final  

Suma 
autorizat  
plat  final  

FEGA + 
FEADR + 

cofinan are 
Buget Na ional 

(euro) 

Procent 
cereri 

autorizate/c
ereri din 

care au fost 
excluse 
cererile 

neeligibile 
(%) 

Vâlcea 19,467 16,826 7,487,152.66 94.46% 15,637 5,294,079.48 80.33% 

 
 

Activit i legate de controlul pe teren 
          a. Control clasic pe teren  

- Nr. fermieri în eşantionul de control = 425, din care : 
- cu control  clasic/ e antion I- 274 fermieri 
- cu control clasic/ e antion II- 151 fermieri 
- cu control clasic privind respectere conditilor de ecoconditionalitate, 

agromediu i tanar fermier - 12 fermieri 
- Nr. parcele verificate în teren – 5856 parcele 

              b. Control prin teledetec ie 
- Nr. fermieri în eşantion = 1.167: 
- Nr. de fermieri din eşantionul de teledetec ie controla i pe teren – 12, din care: 
- prin rapoarte comasate pentru activitate tanar fermier - 9 
- prin rapoarte comasate pentru ecocondi ionalitate  i agro -3 . 
- Nr. fermieri  de întâlnit la ac iunea de follow-up cu notific ri - 896.  

              c. Control GAEC 4 
- Nr. fermieri în eşantion - 10 
- Nr. fermieri controla i pe teren – 10. 

              d. Control clasic pe teren : 
                           – ferme dispersate: 
                           -     Nr. fermieri în eşantion - 20 

- Nr. fermieri controla i – 20. 
              e.  Alte controale pe teren : 
                            -  Fermieri cu vizite în teren în timpul depunerii cererilor de sprijin 2017: 
                            - 347 rapoarte preliminare Anexa 2 - actualizare LPIS 

    - Controale în teren privind actiunea de esantionare culturi teledetectie  2017-137  
vizite 

 ► activit i legate de supracontrol pe teren  
   - Nr. fermieri în eşantion supracontrol - 3 - scop control  SAPS ; M214;M10; 

     - Nr. parcele verificate = 110 
 ► activit i legate de supracontrol pe teren de la alte institutii: 
                          - Nr fermieri supracontrol OJFIR - 4 (masurile M214;M10;M11;M13) 
               - Nr fermieri supracontrol la Autoritatea de audit din cadrul CCR - 1  (SAPS) 
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      Subven ii de la bugetul de stat 
A. M suri finan ate din FEADR 
1. M sura 215 – 2016 porcine 
a. Cereri autorizate la plat  -1 cerere 
b. Valoarea autorizat  la plat  – 9.757.364,96 lei, respectiv 2.156.800,39 Euro (curs euro 4.5240) 
2. M sura 215 – 2016 p s ri 
a. Cereri autorizate la plat  -5 cereri 
b. Valoarea autorizat  la plat  – 12.776.368,70 lei, respectiv 2.824.131,01 Euro (curs euro 4.5240) 
 
 B. Ajutoare de Stat 
1. Ajutor de stat pentru motorina folosit  în agricultur  
 a. Actul normativ – H.G. 1174/2015 cu modific rile ulterioare. 
 b. Cereri autorizate plat  trim. IV - campania 2016 i trim. I, II i III – campania 2017 – 344 
cereri de solicitare 
 c. Valoare aprobat  la plat  trim IV -2016 i trim I,II i III 2017 – 902.489 lei 
2. Ajutor de stat pentru produc torii agricoli din sectorul creşterii animalelor – Campania 
2015 i 2016  
 a. Actul normativ H.G. 1179/2014 
 b. Cereri autorizate la plat  trim. IV 2016 i trim. I,II şi III 2017 – 7 cereri 
 c. Valoare autorizat  la plat  – 755.805,09 lei 
3. Vizarea carnetelor de rentier i plata sumelor cuvenite c tre beneficiari 
 a. Act normativ – Legea 247/2005 
 b. Carnete vizate – 113 carnete 
 c. Valoare autorizat  – 178.066,82 lei 
 
C. M suri finan ate din FEGA 
1. Ajutor comunitar pentru furnizarea produselor lactate în institu iile şcolare 
a. Act normativ – H.G. 1628/2008 
b. Cereri depuse în anul şcolar 2016/2017 - 2 cereri 
c. Cereri autorizate în anul şcolar 2016/2017 - 2 cereri 
d. Valoare autorizat  la plat  – 696.945,62 lei 
2. Sprijin financiar i comunitar acordat în sectorul apicol - 2017 
a. Cereri autorizate la plat  - 260 cereri 
b. Valoare autorizat  – 1.841.102,22 lei 
3. Sprijin financiar acordat pentru m sura de restructurare reconversie vi a-de-vie 
 a. Act normativ – OMADR 247/2008 modificat cu 948/2013 
 b. Cereri autorizate – 9 cereri 
 c. Valoare autorizat  – 602.199,90 lei 
4. Ajutor comunitar pentru încurajarea consumului de fructe în institu iile şcolare, distribu ia 
de mere şi m suri adiacente 
a. Act normativ – O.U.G. 24/2010 
b. Cereri depuse în anul şcolar 2016/2017 - 2 cereri 
c. Cereri autorizate la plat  - 2 cereri 
d. Valoare autorizat  –  729.657,10 lei 
5. Ajutor excep ional cu caracter temporar acordat producatorilor de lapte -Campania 2017 
 a. Act normativ -HG 211/2017 
 b. Cereri autorizate la plat  -16 cereri 
 c. Valoarea autorizat  – 41.142,53 lei,  
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Turism 
 

Turismul în jude ul Vâlcea este o prioritate i în acelasi timp un real poten ial economic. 
Prin dezvoltarea turismului s-a dezvoltat implicit şi activitatea în servicii, ponderea personalului 
angajat în servicii fiind în creştere. Zona montan , ce reprezint  1/3 din suprafa a jude ului, ofer  
atrac ii formidabile: chei, cascade, peşteri, peste 80 de trasee marcate i între inute, posibilitatea 
practic rii alpinismului, schiului, pescuitului i vân torii sportive, precum i numeroase puncte 
belvedere. 
          Zona montan  a jude ului Vâlcea cuprinde de fapt patru perimetre distincte: 

 Sta iunile de pe Valea Lotrului, respectiv Voineasa, Vidra, Obârşia Lotrului; 
 ara Loviştei din stânga Oltului, pe culoarul Curtea de Argeş, Şuici, Perişani; 
 Parcul Na ional Cozia; 
 Zona Mun ilor C p ânii  cu Parcul  Na ional  Buila – Vânturari a; 
    Sta iunea Voineasa se întinde pe o suprafa  de 15 hectare, fiind amplasat  pe valea râului 

Lotru, la poalele muntelui, pe platoul "Poduri", la o altitudine de circa 650 metri fa  de Marea 
Neagr . Caracteristicile acestei sta iuni sunt:  

 zon  montan , cu resurse naturale i altitudine moderat , climat subalpin blând, cu veri 
r coroase şi ierni blânde; 

 atrac ii deosebite: pescuit în râurile Lotru, Voineşi a i în lacul Br dişor, vân toare în 
p durile din împrejurimi; 

 zon  bine împ durit , propice exploat rilor forestiere; 
 

 

 
Sta iunea Vidra are o suprafa  de 24 hectare, fiind amplasat  în Mun ii Puru la o altitudine 

de 1300 metri, având în imediata vecin tate lacul de acumulare Vidra, cel care colecteaz  toate apele 
din mun ii apropia i, punând în func iune cea mai mare hidrocentral  de pe râurile interioare: Uzina 
Electric  Lotru Ciunget, cu o putere instalat  de 510 MW. 

      Caracteristicile principale ale acestei sta iuni sunt:  
 zon  montan  cu aer puternic ozonat, bogat în ioni negativi i esen e volatile de brad, grad 

de poluare zero, recomandat  atât în sezonul rece, cât i în cel cald, cu un peisaj i resurse 
naturale deosebite, propice practic rii sporturilor de iarn  (datorit  abunden ei ninsorilor), 
altitudine 1400; 

 în anotimpul de iarn , pachetul de atrac ii sportive poate fi întregit cu alunecarea pe schiuri 
în toate zonele turistice enumerate mai sus. 
Atrac ii deosebite: pescuit de p str vi în Râul Lotru i lacul Vidra, vân toare în împrejurimi. 
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Sta iunea Obârşia Lotrului  în suprafa  de 3 ha. la circa 40 km. de Voineasa, având o 

altitudine de peste 1400 m, este popas de trecere între jude ele Vâlcea şi Hunedoara, aflându-se la 
doar 30 km. de oraşul Petroşani. Trebuie apreciat faptul c  toate cele trei puncte turistice urm resc 
acelaşi curs de ap , râul Lotru cât şi DN 7A, care leag  localit ile Brezoi - Novaci i Petroşani - 
Sebeş în extremitatea nord vestic  a jude ului nostru în apropierea sta iunii Obârşia Lotrului.  

Acest obiectiv turistic poate oferi cu predilec ie în sezonul cald, iunie - septembrie, cazare 
şi mas , pentru împ timi ii dup  aer curat, odihn  activ  - drume ii i excursii în împrejurimi, având 
ca traseu izvoarele Lotrului (obârşia) - Lacul Gâlcescu, conturul lacului Vidra, noile puncte turistice 
de la Lotrioara i Rânca.  

Caracteristicile principale ale acestei sta iuni sunt:  
 zon  montan , recomandat  atât în sezonul rece cât şi în cel cald, cu un peisaj i 

resurse naturale deosebite, altitudine peste 1400 m, aer puternic ozonat, bogat în ioni 
negativi i esen e volatile de brad, grad de poluare zero; 

 atrac ii deosebite: pescuit de p str vi în râul Lotru, vân toare în împrejurimi, 
vizitarea lacului glaciar Câlcescu. 

 Pentru aceste calit i i pentru frumuse ea zonei, sta iunea este apreciat  şi c utat  de un num r 
mare de turişti, deşi se confrunt  cu probleme vizând: 

 baza material  limitat , în prezent existând doar un camping cu un num r de 40 de c su e; 
 inexisten a unei baze de agrement; 
 inexisten a informa iilor privind traseele turistice din zon . 

 
Sta iunile  balneoclimaterice 
Jude ul  Vâlcea  este  bogat  i  în  alte  resurse naturale,  alc tuite din  elemente 

geomorfologice de clim , de flor  i faun , peisaje  i  z c minte de ape minerale. Prin num rul  
mare de ape minerale i datorit  calit ii lor, izvoarele  minerale  sunt recunoscute de medicii i 
turiştii români i str ini ca fiind t m duitoare a celor mai diverse afec iuni. 
         Bog ia de izvoare de ape minerale din unele zone i peisajul pitoresc care se etaleaz  în 
sta iunile balneoclimaterice  C lim neşti  - C ciulata, B ile Ol neşti, B ile Govora  fac cunoscut 
jude ul în întreaga lume. 

Sta iunea B ile Ol neşti, situat  la poalele mun ilor Carpa i la 20 km nord - vest de 
Râmnicu Vâlcea, este singurul loc din ar  unde se efectueaz  tratament pentru desensibilizarea 
organismului la bolnavi cu diverse afec iuni alergice, prin injec ii cu ap  mineral  izoton ; de 
asemenea apele minerale bogate în substan e multiple fac adev rate minuni în tratarea unui spectru 
larg de afec iuni în cura intern  i extern , ale tubului digestiv, rinichilor şi c ilor urinare, boli de 
nutri ie, afec iuni ale pielii, ale sistemului nervos periferic, ale bolilor profesionale. 

Calitatea curativ  a apelor cu o mineralizare de 3-18 grame/litru rivalizeaz  cu cele ale unor 
sta iuni de peste hotare, ca: Hall Weissbaden, Aix-la Chapelle, Aix les Bains, Baden-Baden sau 
Karlovy - Vary. 

Apele minerale de la Ol neşti au fost analizate din punct de vedere chimic înc  din anul 
1830. În anul 1873 au fost medaliate cu aur la Expozi ia Interna ional  de la Viena. Prin aşezarea sa 
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geografic , clim , ac iunea terapeutic  a apelor minerale, Sta iunea B ile Ol neşti beneficieaz  de 
toate caracteristicile unei zone turistice complexe, turismul reprezentând şansa dezvolt rii oraşului 
i punerea lui în valoare atât pe plan na ional cât i interna ional. 

            
 

                                                      

 
 

Sta iunea C lim neşti-C ciulata este sta iunea balneoclimateric  situat  pe DN7 la 18 km de 
Râmnicu Vâlcea, la altitudinea de 260 m. Frumoasa sta iune dispune de izvoare reci i fierbin i care 
âşnesc de la o adâncime de 1.200 m şi sunt captate cu ajutorul unor sonde de mare adâncime.  

Apele minerale ale sta iunii C lim neşti  C ciulata sunt atermale, ieşind din p mânt la 
temperatura de 5-14 grade Celsius cu excep ia izvorului Bivolari, care este mezotermal - cu o 
temperatur  de 19-23 grade Celsius. Din punct de vedere al compozi iei chimice, apele minerale 
sunt: sulfuroase, clorosodice, calcice, magnezice, bromurate şi iodurate. Unele din izvoarele cu ape 
minerale atermale şi termale se folosesc pentru cur  intern , iar altele sub form  de b i minerale, 
pulveriza ii, inhala ii, iriga ii în tratamentul intern al afec iunilor gastro-intestinale, de rinichi, 
metabolice i nutri ie sau în cur  extern  (b i calde sau reci) în bolile terapeutice, echivalând cu cele 
din Aix-les Bains, Eaux-Banes sau Baden - Baden. 

  Pentru a eviden ia calit ile terapeutice ale acestor ape, trebuie  amintit c  doctorul francez 
Joseph Caillat care în 1854 a poposit o vreme pe meleaguri valahe, a procedat în anul 1859 la analiza 
apelor minerale de la C lim neşti, iar în anul 1869 împ ratul Fran ei, Napoleon al III-lea, la 
recomandarea doctorului Carol Davilla,  s-a tratat cu ap  mineral  dus  cu diligen a, de la izvoarele 
din C lim neşti. 
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În zon  se poate practica: 

 Turismul montan  – drume ie montan ; 
 Turismul pentru agrement nautic – se poate practica pe râul Olt (hidrobiciclete, şalupe de 

agrement, etc.). În prezent dot rile sunt insuficiente, dar prezen a lor în sta iune poate 
constitui un important punct de atrac ie; 

 Turismul de vân toare i pescuit sportiv – se poate practica datorit  faunei i bogate i 
diversificate ce populeaz  Mun ii Cozia, apele repezi de munte şi râul Olt; 

 Turismul cultural i de pelerinaje – existen a în împrejurimi a numeroase biserici i m n stiri 
cu un patrimoniu cultural inestimabil, fac din sta iunea C lim neşti  C ciulata un important 
punct de atrac ie pentru pelerini i pentru iubitorii de art , istorie şi cultur ; 

 Turismul de circula ie/tranzit – este favorizat de amplasarea sta iunii pe drumul european E 
81 (Halmeu  – Satu Mare  – Cluj Napoca  – Sebeş  – Sibiu  – Piteşti  – Bucureşti); 

 Turismul la sfârşit de s pt mân  – este o form  de turism care este tot mai larg practicat  de 
popula ia din mediul urban.  Amplasarea sta iunii la 18 km de Râmnicu Vâlcea, 49 km de 
Curtea de Argeş stimuleaz  aceast  form  de turism; 

 Turismul de odihn  şi recreere - se practic  i în prezent, mai ales în perioada estival .  
 

   Sta iunea B ile Govora este un oraş balneoclimateric şi turistic de interes na ional. 
Sta iunea este aşezat  la o altitudine de peste 360 m, la ad postul unor dealuri împ durite de fag şi 
stejar într-un climat puternic ionizat. B ile Govora este singura sta iune din România unde raportul 
dintre aeroionii pozitivi i cei negativi este egal cu 1. Apele minerale clorosodice, iodate, bromurate, 
sulfuroase, slab concentrate, ca şi n molul mineral sunt  indicate în tratamentul aparatului 
locomotor, respirator, ORL, sistemului nervos periferic. 

   Înfiin at  în anul 1886, sta iunea B ile Govora este considerat  una dintre cele mai bogate 
sta iuni în ape iodurate şi bromurate din lume, a doua din Europa. Este unica sta iune din ar  în care 
se afl  ape minerale cu o compozi ie chimic  diferen iat  ca: ape s rate iodurate, bromurate, 
sulfuroase foarte concentrate, izvoare crenoterapie cu ape hipotone, sulfuroase, bicarbonate, sodice, 
calcice i magneziene. 
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   Apele izvoarelor de cur  intern  slab mineralizate sunt caracterizate printr-o concentra ie 
mic  de hidrogen sulfurat şi clor, dar bogate în bicarbona i. Sta iunea dispune de instala ii pentru 
b i calde cu ape sulfuroase şi iodate, instala ii pentru împachet ri cu n mol, b i cu acid carbonic, 
ultra-sono-aerosoli, s li de cultur  fizic  medical , instala ii pentru fizioterapie şi biuvete pentru 
cur  intern . 
 

 
 

                                      
 

    Al turi  de  peisagistica  pitoreasc ,  jude ul  Vâlcea  este  binecuvântat  cu  o  abunden   de  
monumente  istorice  şi  ecleziastice, ceea  ce  îl  transform   în  a  doua  destina ie  turistic   a  rii, 
din  punct  de  vedere  al  popularit ii  sale . 

    Re eaua turistic  const  în monumente culturale, istorice i arhitectonice, multe fiind unice. 
Pe teritoriul Valcii se afl  monumente de arta religioas  cum sunt: M n stirea Cozia, M n stirea 
Hurezi, M n stirea Govora, M n stirea Bistri a, M n stirea Dintr-un Lemn, Episcopia Râmnicului, 
etc; fiecare cu istoria ei, pe cât de interesant , pe atât de tulburatoare. Cel mai frumos i mai rafinat 
exemplar de arhitectur  româneasc , Mănăstirea Horezu înal at  în anul 1693 de Constantin 
Brâncoveanu, a fost inclus  în anul 1995 în patrimoniul UNESCO. 

    De asemenea, pe Valea Oltului se mai g sesc câmpuri geto-dacice i daco-romane, Cetatea 
Buridava sau Calea lui Traian.  

Rezerva iile naturale situate la Cozia, Buila Vânturi a i în Mun ii C p ânii, sunt protejate 
ca monumente ale naturii, ad postind specii de flor  şi faun  rare.  

    În jude ul Vâlcea sunt 6 muzee. Cel mai mare este Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea, 
cu 50000 de exponate care arat  istoria românilor pe acest p mânt. Alte muzee interesante sunt: 
Memorialul Nicolae B lcescu, aflat în satul s u natal; Muzeul de Art  Râmnicu Vâlcea, Muzeul 
Gheoghe Magheru din Troianu, Casa Memorial  Anton Pann, Colectia arheologic , c r i vechi i 
art  medieval  de la Govora, Muzeul Vinului din Dr g şani, Colec ia de art  popular  etnografic  

http://www.valceaturistica.ro/manastirea-cozia.html
http://www.valceaturistica.ro/manastirea-hurezi.html
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din Bujoreni; Colec ia In teşti, Colec ia "Gh. D. Anghel" din Costeşti;  Expozi ia "Gib I. Mih escu" 
din Dr g şani;  Colec ia Etnografic  din Irimeşti. 

   De asemenea, trebuie  amintit   şi  Salina Ocnele Mari  care  este amenajat   la 225 de metri 
fa  de nivelul m rii. Parcul are o biseric , un muzeu, restaurant, magazine de suveniruri, baruri, un 
teren de fotbal, de baschet, de tenis, mas  de biliard, locuri de joac  pentru copii etc. 

 
 

                                                                 
 
În oraşul Ocnele Mari se poate ajunge folosind drumul DN 67 (strada Copacelu a 

municipiului Rm. Vâlcea) i strada Alexandru Ioan Cuza a oraşului Ocnele Mari care se 
intersecteaz  cu aceasta, iar dup  aprox.200 m se ajunge la locul unde sunt parcate microbuzele care 
transport  turiştii în subteran. 
 

Rezerva ii naturale 
Rezerva iile naturale din mun ii jude ului Vâlcea constituie o alt  component  de mare 

importan  a resurselor turistice naturale, cele mai reprezentative fiind Parcul Na ional Cozia şi 
Parcul Na ional Buila – Vânturari a.  

Parcul Na ional Cozia reprezint  o arie cu o valoare peisagistic  deosebit , în care mediul 
natural nu a suferit modific ri însemnate i în care se men ine un echilibru între factorii de mediu şi 
activitatea uman . 

Aici sunt ocrotite ca monumente ale naturii o serie de specii rare din flora şi fauna României, 
ca: iedera alb , floarea de col , laleaua pestri , râsul, capra neagr , cerbul, cocoşul de munte. 

De asemenea, trebuie amintit c  în cadrul grupei montane Parâng - Cindrel sunt peisaje 
alpine deosebite, forme glaciare s lbatice, asem n toare cu cele din Alpi, precum defileul i 
cataractele Lotrului, lacurile glaciare din apropierea Obârşiei Lotrului, lacurile de la Galbenu i 
Petrimanu. 

O însemn tate deosebit  o reprezint  monumentele naturii protejate de lege, fiecare cu 
legendele lor dintre cele mai fascinante: Peştera Caprelor, Peştera Lac, Peştera Pogoadelor, 
Peştera cu Perle, Peştera Murgoci, Peştera Rac, Peştera Clopot, Peştera Arnăuţilor, Peştera Valea 
Bistriţa, Mlaştina Mosoroasa - toate din Ol neşti, precum i Peştera Liliecilor din comuna Costeşti.      
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Resursele turistice antropice 
 Resursele turistice antropice din jude ul Vâlcea cuprind, în principal, obiectivele cultural-

istorice: 
 Arhiepiscopia Râmnicului i salba de m n stiri i biserici din jude ul Vâlcea; 
 Monumente, situri i rezerva ii arheologice, muzee, case memoriale, monumente i vestigii 

istorice i culturale de mare pre . 
 
Arhiepiscopia Râmnicului cuprinde un important complex arhitectonic construit în sec. 

XVII - XIX, în stil bizantin şi în stilul realismului italian, fiind încadrat  pe lista monumentelor 
istorice în grupa valorilor na ionale, reprezentative pentru România. 

Renaşterea spiritual  româneasc  din sec al XVII-lea este reprezentat , în mod fericit, de 
tipografia înfiin at  în anul 1705 pe lâng  Arhiepiscopia Râmnicului, din ini iativa lui Antim 
Ivireanul, ocrotitorul Râmnicului. 

Atunci jude ul Vâlcea s-a transformat într-un centru de iradiere a culturii creştine, atât în 
ar , cât şi în sud-estul Europei. 

Salba de m n stiri i biserici din jude ul Vâlcea, construite de voievozii munteni, 
alc tuiesc un motiv de mândrie, ele fiind de un excep ional interes na ional. 

Mul imea m n stirilor, bisericilor şi schiturilor de pe actualul teritoriu al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, se constituie în tot atâtea m rturii ale credin ei i evlaviei noastre, cu puternice conota ii 
asupra istoriei na ionale. M rturie sunt cele 13 m n stiri, 272 biserici i 22 schituri - zestre 
patrimonial  de valoare impresionant , care situeaz  jude ul Vâlcea pe locul II în ar , în privin a 
aşez mintelor monahale. 

Trebuie amintite Sfânta Mănăstire Cozia, ctitorie a lui Mircea cel B trân, m n stirile 
Govora, Arnota, Surpate, Dintr-un Lemn, Turnu, Stănişoara, Frăsinei, Ostrov, Berislăveşti, Cornet, 
multe dintre aceste aşez ri i vestigii istorice fiind considerate unicat. 

De asemenea, este de subliniat aici i faptul c  ansamblul mănăstiresc Horezu - ctitorie a lui 
Constantin Brâncoveanu, a fost cuprins înc  din anul 1993 în lista patrimoniului cultural mondial a 
UNESCO.  

Acestora li se adaug  bisericile i schiturile ce dateaz  din sec XVI-XIX: Schitul Jgheaburi 
(1640-1826) din comuna Stoeneşti, Schitul Iezer- sec.XVII, localitatea Cheia -Ol neşti, Schitul 
Dobruşa, din comuna Ştef neşti, Schitul Sf. Ioan de sub piatr  - 1602, Cozia Veche, Schiturile 
Pahomie şi Bradu din localitatea Ol neşti. 

Fiecare în parte reprezint  un act de identitate na ional , dovad  peremptorie c  dac  
na iunea român  s-a pl m dit odat  cu creştinismul ei, acesta s-a plantat organic într-un mediu a 
c rui spiritualitate, mergând împreun  i contopindu-se, putea n zui spre una din cele mai fericite 
sinteze etnice ale Europei - poporul român „popor ortodox de limb  latin ". 
 

Monumente, situri și rezerva ii arheologice din jude ul Vâlcea 
Valoarea deosebit  a zestrei patrimoniale este conferit  i de componentele arheologice - 

situri, monumente şi rezerva ii arheologice. 
În categoria acestora pot fi amintite cetatea dacic  de la Buridava i Castrul Roman de la 

Arutela, situate pe celebra "Cale a lui Traian", Castrul Roman "La Canton"- situat în comuna D eşti 
i Castrul de la Titeşti-Perişani, acestea datând din primele secole ale mileniului I. 

Monumente şi ansambluri memoriale: Casa Memorial  Anton Pann, Cimitirul Eroilor din 
Primul R zboi Mondial, Crucea Mişeilor, Monumentul Domnitorului Barbu Ştirbei, Statuia lui 
Mircea cel B trân, toate din Râmnicu Vâlcea, Monumentul Eteriştilor şi Pandurilor din Dr g şani, 
Monumentul Eroilor din Brezoi etc. 

Monumente, ansambluri i rezerva ii de arhitectur : zone istorice urbane în localit ile 
Râmnicu Vâlcea, Horezu, C lim neşti, B lceşti, Costeşti, Vaideeni, Sl tioara. 

Elemente etnografice i de art  popular : monumente, muzee în aer liber (Muzeul Satului de 
la Bujoreni, Culele M ld reşti). 
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O alt  resurs  turistic  antropic  de importan  deosebit  o constituie muzeele, amenajate în 
16 unit i de profil în întregul jude . Cel mai valoros tezaur muzeistic este de g sit, fireşte, la Muzeul 
Judeţean de Istorie din municipiul Râmnicu Vâlcea, care dispune de un inestimabil patrimoniu. 

Sunt adunate i expuse aici aproape 50.000 de m rturii care vorbesc despre existen a 
neamului românesc din cele mai vechi timpuri i pân  în zilele noastre. Un real interes îl reprezint  
şi celelalte unit i muzeale:  

 Memorialul "Nicolae B lcescu" din comuna care poart  numele ilustrului c rturar şi 
revolu ionar de la 1848;  

 Muzeul de Art  Râmnicu Vâlcea, Complexul Muzeal "Gheorghe Magheru" de la 
Troianu, Casa Memorial  "Anton Pann", Colec ia de arheologie Bujoreni, Colec ia 
"In teşti", toate în Râmnicu Vâlcea; 

 Muzeul de arheologie şi art  bisericeasc  "Gheorghe Petre" –Govora; 
 Muzeul Viei i Vinului i Expozi ia "Gib I.Mih escu" din Dr g şani; 
 Complexul Muzeistic M ld reşti; 
 Colec ia "Gh.D.Anghel" i Peştera Liliecilor- Bistri a, din comuna Costeşti; 
 Expozi ia de arheologie de la Ocnele Mari. 

 
Turismul rural şi agroturismul  
Comparativ cu alte zone din ar , aceast  form  de turism reprezint  o activitate alternativ  

la ocupa iile agricole i silvice din satele vâlcene, insa nu s-a dezvoltat foarte mult, deşi exist  
comunit i rurale cu un valoros poten ial turistic. 

Dezvoltarea acestuia va depinde de determinarea satelor care pot avea i dezvolta o func ie 
turistic  i sprijinirea ini iativelor locale. 

Oferta turistic  a jude ului Vâlcea, divers  şi generoas , se adreseaz  tuturor categoriilor 
sociale, de la împ timi ii sporturilor de munte, pân  la reprezentan ii vârstei a treia, pentru care 
microclimatul sta iunilor balneoclimaterice vâlcene este o adev rat  binecuvântare.  

Jude ul Vâlcea, spa iu de interferen e social - istorice i spirituale ce au reuşit s  câştige 
unitate i armonie într-o arie geografic  foarte divers , coborând de la munte la şes prin blânde 
coline, p streaz  intact  zestrea de spiritualitate creştin-ortodox , de tradi ii, arte i meşteşuguri, în 
toat  complexitatea şi splendoarea lor. 

Acestea sunt doar câteva argumente pentru a afirma c  jude ul Vâlcea ofer  suficiente puncte 
de atrac ie pentru ca turistul s  se minuneze i s -şi doreasc  s  revin  mereu i mereu pe aceste 
meleaguri. 

Mobilizarea tuturor resurselor locale şi a factorilor responsabili pentru promovarea 
turismului, va genera dezvoltarea comunit ii locale cu implica ii chiar în relansarea economiei. 

Numeroase alte ac iuni, realizate la nivelul fiec rei localit i, sunt menite s  dezvolte oferta 
turistic  vâlcean , s  aduc  o contribu ie mai însemnat  la dezvoltarea turismului românesc şi la 
dezvoltarea economiei na ionale. 

Un aspect particular îl reprezint  necesitatea de a în elege c  trebuie s  concepem i s  
dezvolt m oferta turistic  într-un context european, ceea ce implic  integrarea mai multor direc ii 
de ac iune, între care amintim: dezvoltarea regional , educa ia, cultura i cultele. 

Realizarea unei pie e turistice durabile a devenit o necesitate datorit  faptului c  numai pe o 
astfel de pia  se pot genera investi ii în sectoarele cele mai promi toare şi profitabile, investi ii 
care vor atrage dup  ele dezvoltarea unei întregi zone, vor pune în valoare i vor face cunoscute pe 
plan na ional i interna ional toate frumuse ile cu care bunul Dumnezeu a înzestrat jude ul Vâlcea. 
 

Indicatorii statistici referitori la turism în jude ul Vâlcea sunt prezenta i în continuare: 
Capacitatea de cazare turistic  în existent *) a structurilor de primire turistic  în anul 2017 

a fost mai mare cu  6,4% (696 locuri) fa  de anul 2016.  
Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica     
 
                                                                                                                                    - locuri-               
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 2016 2017 

Total 10897 11593 
-din care:   
Hoteluri  6440 6663 
Moteluri 387 347 
Vile turistice 584 622 
Cabane turistice 124 116 
Pensiuni turistice 1191 1427 
Pensiuni agroturistice 861 986 

*) Numarul de locuri este determinat  pentru unitatile existente la 31 iulie.  
  Num rul  sosirilor*) în structurile de primire turistic  cu func iuni de cazare turistic  în  
anul 2017 a fost de 354974,  din care 344033 sosiri ale turiştilor români  (96,9%)  i 10941 sosiri 
ale turiştilor str ini (3,1%).  

Comparativ cu anul 2016, num rul sosirilor a crescut  10,8% (34601 persoane), num rul 
sosirilor turiştilor  români înregistrând o creştere de 11,0% (34071 persoane), iar cel al turiştilor 
str ini înregistrând o creştere  de 5,1% (530 persoane). 

Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistic  cu func iuni de cazare turistic , 
pe tipuri de structuri de  primire turistic  i tipuri de turişti                 
                                                                                                                              -num r sosiri - 

  2016 2017 
Total 
  
  

Total 320373 354974 
Romani 309962 344033 
Straini 10411 10941 

     din care:    
Hoteluri 
  
  

Total 218334 240235 
Romani 210285 231340 
Straini 8049 8895 

Moteluri 
  
  

Total 12970 11225 
Romani 12418 10907 
Straini 552 318 

Vile turistice 
  
  

Total 18121 19737 
Romani 17968 19613 
Straini 153 124 

Cabane turistice 
  

Total 2434 2361 
Romani 2434 2361 

Pensiuni turistice 
  
  

Total 28932 35662 
Romani 28214 34921 
Straini 718 741 

Pensiuni agroturistice 
  
  

Total 16110 19748 
Romani 15311 18993 
Straini 799 755 

*)Lunar INS colecteaza date statistice de la structurile de cazare turistica cu o capacitate de 
cazare existenta de minim 10 locuri-pat și peste. 
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Sosiri ale turiştilor pe tipuri de structuri de  primire turistic  

 
 
 

Sosiri ale turiştilor pe tipuri de turişti 

 
 

Num rul înnopt rilor în structurile de primire turistic  cu func iuni de cazare turistic , în 
anul 2017, a fost de 1253338, din care 1228828 înnopt ri  ale turiştilor români (98,0%) i 24510 
înnopt ri ale  turiştilor str ini (2,0%).  

Comparativ anul precedent, num rul înnopt rilor a   crescut cu 3,8%, num rul de înnopt ri 
al turiştilor  români înregistrând o creştere de 4,5% , iar cel al turiştilor str ini  o sc dere  de 20,7%.   

Înnopt ri ale turiştilor în structurile de primire turistic  cu func iuni   de cazare 
turistic , pe tipuri de structuri de  primire turistic   i tipuri de turisti                                                                                                   

                                                                                       -num r înnopt ri- 
Tipuri de structuri Tipuri turisti 2016 2017 

Total Total 1207286 1253338 
Romani 1176376 1228828 
Straini 30910 24510 

    din care:    
Hoteluri 
 
 

Total 985507 1008944 
Romani 960074 988371 
Straini 25433 20573 

Moteluri Total 23896 19696 
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Romani 23100 19325 
Straini 796 371 

Vile turistice Total 42497 51794 
Romani 42194 51500 
Straini 303 294 

Cabane turistice Total 4241 3430 
Romani 4241 3430 

Pensiuni turistice 
Total 73291 85016 
Romani 70876 83495 
Straini 2415 1521 

Pensiuni agroturistice 
Total 35380 38207 
Romani 33614 36719 
Straini 1766 1488 

*)Lunar INS colecteaza date statistice de la structurile de cazare turistica cu o capacitate de cazare 
existenta de minim 10 locuri-pat și peste. 

 
 Înnopt ri ale turiştilor pe tipuri de structuri de  primire turistic  

 
 
 
Durata medie a şederii în anul 2017,  pe total structuri de primire turistic  cu func iuni de 

cazare turistic  a fost de  3,5  zile, în sc dere cu  0,3 zile fa  de  anul 2016.  
 
Durata medie a şederii pe tipuri de turişti          - zile/om- 

 2016 2017 

Total 3,8 3,5 
     Români 3,8 3,6 
     Str ini 3,0 2,2 
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Transporturi 
Indicatorii statistici referitori la turism în jude ul Vâlcea sunt prezenta i în continuare: 
Înmatricul ri noi de vehicule rutiere 
În perioada ianuarie - septembrie 2017  înmatricul rile  noi de  vehicule  rutiere 

pentru  transportul  pasagerilor  au crescut cu 70,4 % fa  de perioada corespunz toare din anul 
anterior. 

Înmatricul rile  noi  de  vehicule pentru transportul m rfurilor, în perioada ianuarie - 
septembrie 2017  comparativ cu perioada ianuarie - septembrie 2016 , au crescut cu 9,7%.  

 
Înmatricul ri noi de vehicule rutiere, pe categorii  

                                                                                                        -num r-                                                                                                                             
Categorii de vehicule 1.I - 30.IX  2016 1.I - 30.IX  2017 

I. Vehicule rutiere pentru  
transportul pasagerilor 

5118 8722 

 Mopede şi motociclete 86 86 

 Autoturisme 4992 8592 

 Autobuze i microbuze 40 44 

II. Vehicule rutiere pentru   
         transportul m rfurilor 1258 1380 

 Autocamioane*) 720 862 

 Autotractoare 122 123 

 Remorci i semiremorci  416 395 

     *) Inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale 
Pe categorii de vehicule, în  perioada ianuarie -  septembrie 2017  comparativ  cu  perioada 

corespunztoare din anul precedent, înmatricul rile  noi  de  vehicule  rutiere  pentru  transportul  
pasagerilor  au  crescut  la ultimele dou  categorii de autovehicule rutiere, respectiv la autoturisme 
cu 72,1% şi  autobuze i microbuze cu 10%.     

În  ceea  ce  priveşte  înmatricul rile  noi  de  vehicule  rutiere  pentru  transportul  m rfuril
or  a  fost  înregistrat  o sc dere cu 5% la categoria  remorci i semiremorci  şi creşteri la categoriile 
autocamioane i autotractoare cu 19,7%, respectiv cu 0,8%. 
 

Înmatricul rile noi de autovehicule rutiere 
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1.2 Amenajarea teritoriului , urbanism i locuin e, servicii publice de 
gospod rire comunal  

Urbanism și amenajarea teritoriului 
Nr.  
crt. 

Activitate An 2016 
(nr.) 

An 2017 
(nr.) 

1. Emitere certificate de urbanism din competen a de emitere a 
Preşedintelui Consiliului Jude ean   

85 116 

2. Emitere autoriza ii de construire din competen a de emitere 
a Preşedintelui Consiliului Jude ean   

35 31 

3.  Emitere autoriza ii de desfiin are din competen a de emitere 
a Preşedintelui Consiliului Jude ean   

7 1 

4. Prelungire valabilitate certificate de urbanism 6 13 

5. Prelungire valabilitate autoriza ii de construire 4 12 

6. Emitere avize, în vederea emiterii certificatelor de urbanism 
din competen a de emitere a primarilor 

132 135 

7.  Emitere avize în vederea emiterii autoriza iilor de construire 
din competen a de emitere a primarilor 

17 22 

8. Emitere avize de oportunitate de c tre Arhitectul-şef al 
jude ului, privind solicitarea elabor rii de planuri urbanistice 
zonale şi regulamente locale de urbanism aferente 

- 1 

8. Emitere avize de c tre Arhitectul-şef al jude ului pentru 
planuri urbanistice generale şi regulamente locale de 
urbanism aferente 

6 1 

9. Emitere avize de c tre Arhitectul-şef al jude ului pentru 
planuri urbanistice zonale şi regulamente locale de urbanism 
aferente 

3 - 

10. Regulariz ri taxe de autorizare de construire pentru 
obiective de investi ii 

4 4 

 

 Locuin e terminate  
În perioada ianuarie - septembrie 2017 au fost terminate un num r de 378 locuin e, mai pu ine 

cu 21,6% (104 locuin e) fa  de perioada corespunz toare a anului precedent.   
Pe medii  de reziden ,  în perioada ianuarie - septembrie 2017, cele mai multe locuin e au fost 

date în folosin  în mediul urban, ca pondere reprezentând 64% din total. Fa a de perioada 
corespunz toare din anul precedent, în mediul  urban s-a înregistrat o sc dere  de 38,3% (-150 
locuin e), iar în mediul rural  s-a înregistrat o creştere  de 51,1% (46 locuin e). 
 Locuin e terminate                                                                                                   -num r-                                                                                            

Locuin e terminate 1.I - 30.IX. 2016 1.I - 30.IX. 2017 

Total 482 378 

mediul urban 392 242 

mediul rural 90 136 
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 Locuin e terminate 

  
 
 

Servicii publice de gospod rire comunal  
Rezultatele procesului de implementare a  Strategiei na ionale privind accelerarea dezvolt rii 

serviciilor comunitare de utilit i publice în jude ul Vâlcea sunt prezentate mai jos:  
 

A. Alimentare cu ap  i canalizare 
 1. În  cadrul  Programului Opera ional Sectorial  de Mediu, Axa 1,  care finan eaz  
investi ii în modernizarea şi extinderea re elelor de ap  şi ap  uzat , s-a derulat proiectul 
,,Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap /ap  uzat  din jude ul Vâlcea” pentru 
municipiile: Râmnicu Vâlcea, Dr g şani i oraşele: Ocnele Mari, B ile Ol neşti, C lim neşti, 
B lceşti, B beni, cu valoarea total  de  395.637.618 lei, f r  T.V.A. (93.835.262 Euro). 

Din cele 14 contracte realizate în cadrul proiectului, respectiv 3 contracte de servicii  şi 11 
contracte de lucr ri, 2 contracte de servicii i 9 contracte de lucr ri, sunt finalizate, cu excep ia 
contractului de servicii ( CS2)  care este în derulare pâna la finalizarea celorlalte  dou  contracte de 
lucr ri, dup  cum urmeaz : 

 - Contractul de Servicii nr. 1 (CS 01), ”Asistenţă tehnică pentru managementul 
proiectului”, cu valoarea de 17.116.172,76 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 07.11.2012, a fost 
finalizat; 

- Contractul de Servicii nr. 2 (CS 02), ”Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor”, 
cu valoarea de 7.982.400 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 25.10.2012, se afl  în derulare (conform 
actului adi ional nr.18/29.06.2016, durata contractului s-a prelungit pân  la finalizarea lucr rilor); 

- Contractul de Servicii  nr. 3 (CS 03), ”Auditul Proiectului”, cu valoarea de 149.534 lei, 
f r  T.V.A, semnat în data de 02.10.2013, a fost finalizat; 

- Contractul de Lucr ri nr. 1 (CL 01), ” Reabilitarea Staţiei de Tratare Valea lui Stan şi a 
captării de apă brută din lacul Brădişor, reabilitarea Staţiei de Tratare Olăneşti și a sursei 
Comanca, reabilitarea fronturilor de captare și a Staţiei de Tratare  Drăgăşani”, cu valoarea de 
25.562.081,66 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 05.12.2013, a fost finalizat; 

- Contractul de Lucr ri nr. 2 (CL 02), ” Modernizarea staţiei de epurare Râmnicu Vâlcea şi 
staţie de epurare nouă în Băbeni”, împ r it în dou  loturi, care au fost  semnate în data de 
08.08.2012, din care:  

●  Contractul de Lucr ri CL 02 – lot 1 - ”Modernizare staţie de epurare Râmnicu Vâlcea” 
cu valoarea de 20.864.497,22 lei, f r  T.V.A, a fost finalizat; 

● Contractul de Lucr ri CL02 – lot 2 - „Staţie de epurare nouă în Băbeni”, cu valoarea de 
11.080.516,75 lei, (f r  T.V.A), a fost finalizat  

1.I-30.IX.2016

Urban

64%

Rural

36%

 1.I-30.IX.2017

Rural

19%

Urban

81%
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- Contractul de Lucr ri nr. 3 (CL 03), ”Extinderea staţiei de epurare Bălceşti și realizare 
treaptă terţiară la Staţia de epurare Drăgăşani”, cu valoarea de 25.232.778,30 lei, f r  T.V.A, 
semnat în data de 30.07.2014, se afl  în derulare. Antreprenorul nu a reuşit s  finalizeze lucr rile 
pân  la data de 31.12.2016, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea aflându-se în litigiu cu antreprenorul pentru 
nerespectarea condi iilor contractuale. 

- Contractul de Lucr ri nr. 4 (CL 04), ” Construire sta ii de epurare noi în oraşele C lim neşti 
i B ile Ol neşti”, împ r it în dou  loturi, din care:  

● Contractul de Lucr ri nr. 4 (CL04) – lot 1- „Construire sta ie de epurare nou  în 
C lim neşti”, cu valoarea de 16.121.979,48 lei, f r  T.V.A, a fost finalizat; 

● Contractul de Lucr ri nr. 4 (CL04) – lot 2 - „Construire sta ie de epurare nou  în Ol neşti”, 
cu valoarea de 13.268.758,90 lei, f r  T.V.A, a fost finalizat. 

- Contractul de Lucr ri nr. 5  (CL 05), ”Extindere  și  reabilitare reţele  apă  şi  apă  uzată  
în Râmnicu Vâlcea, zona Sud” cu valoarea de 36.594.138,63 lei f r  T.V.A, semnat în data de 
11.06.2012, a fost finalizat.  

- Contractul de lucr ri nr. 6 (CL 06), ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în Râmnicu Vâlcea zona Nord şi Ocnele Mari”- cu valoarea de 33.505.076 lei, f r  T.V.A, 
semnat în data de 25.04.2014, se afl  în execu ie (contractul se deruleaz  cu penalit i pentru 
constructor); 

- Contractul de Lucr ri nr. 7 (CL 07), ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în Drăgăşani”, cu valoarea de 26.584.185,12 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 
14.11.2013,  a fost finalizat; 

 - Contractul de lucr ri nr. 8 (CL 08), ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în Călimăneşti”- cu valoarea de 26.247.813,84 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 
12.08.2014, a fost finalizat.  

- Contractul de lucr ri nr. 9 (CL 09), ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în Olăneşti” cu valoarea de 26.584.185,12 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 31.07.2014, 
a fost finalizat 

- Contractul de lucr ri nr. 10 (CL 10), ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în Băbeni”, cu valoarea de 20.808.219,69 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 15.05.2014, 
a fost finalizat;  

- Contractul de lucr ri nr. 11 (CL 11), ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în Bălceşti”, cu valoarea de 19.695.136,05 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 02.04.2014, 
a fost finalizat.  

2. În cadrul ”Programului vizând protec ia resurselor de ap , canalizare i sta ii de 
epurare, sisteme integrate de alimentare cu ap , sta ii de tratare, canalizare i sta ii de 
epurare”, cele 5 proiecte de la nivelul jude ului Vâlcea sunt în urm toarele stadii: 

- 3 proiecte din localit ile: Bujoreni, Popeşti, şi Stoeneşti sunt în diverse stadii de execu ie; 
- 2 proiecte, respectiv  ”Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Valea Lungă, 

Stăneşti, Cuculeşti, Gârnicetu, Suieşti și a sistemului de canalizare menajeră din comuna Stăneşti”, 
precum i ”Înfiinţarea   sistemelor  de  alimentare  cu  apă  şi canalizare menajeră în comuna 
Diculeşti, judeţul Vâlcea” , au fost  finalizate.  

                                                                                                                              
3. Prin  Ordonan a de Urgen   a Guvernului nr. 28/2013 a  fost  aprobat ”Programul 

Na ional de Dezvoltare Local ” care este compus din trei subprograme, din care:  
3.1. În cadrul subprogramului „Modernizarea Satului Românesc”: 
a).   proiectele de alimentare cu ap  în localit ile: 

 - B rb teşti, D nicei,  Frânceşti, Ioneşti, Lungeşti, Pesceana, Stoileşti, Stroeşti, Vaideeni i 
Z treni – se afl  în diverse stadii de execu ie; 
 - proiectul ”Alimentarea cu ap  din sursa Br dişor, comuna Muereasca” a fost finalizat  

b).  proiecte de canalizare i epurare ape menajere în localit ile: 
- Ioneşti, Lungeşti, Sl tioara i Suteşti sunt în diverse stadii de execu ie; 
- M ld reşti - a fost elaborat Proiectul Tehnic. 
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3.2. Subprogramul ”Regenerarea Urban  a Municipiilor şi Oraşelor”:   
- proiectul „Modernizare, reabilitare și extindere reţele de apă şi canal în oraşul Brezoi”, 

este în execu ie. 
4. În cadrul ”Programului Na ional de Dezvoltare local  II” prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 

nr. 3615 din 12.07.2017 a fost aprobat  lista obiectivelor de investi ii din jude ul Vâlcea, respectiv 
sumele alocate de la bugetul de stat pentru perioada 2017-2020, pentru fiecare proiect în parte, care 
se afl  în diverse stadii, din care: 

a).  proiectele de alimentare cu ap  în localit ile: 
 - Diculeşti, Ghioroiu, Milcoiu, P uşeşti M glaşi, Roşiile i Şuşani - în curs de semnare  
contractele de finan are; 
 - Goleşti, Laloşu i M dulari -  au fost semnate  contractele de finan are; 
 - Stoeneşti i Tetoiu - în execu ie. 
 b) proiecte alimentare cu ap  i canalizare în localit ile:  

- Gl vile, Orleşti i Racovi a - în curs de semnare contractele de finan are; 
 - Nicolae B lcescu - în execu ie. 

c).  proiecte de canalizare i epurare ape menajere în localit ile: 
 - Bujoreni, Buneşti, D nicei, L puşata, Livezi, Prundeni i Roşiile - în curs de semnare  
contractele de finan are; 
 - Galicea, Mateeşti i Popeşti – au fost semnate  contractele de finan are; 
 - Budeşti, Stoeneşti, Tetoiu şi Z treni - în execu ie  

B. Salubrizarea localit ilor şi managementul deşeurilor solide 
În cadrul Programului Opera ional Sectorial de Mediu, Axa 2.1: „Dezvoltarea sistemelor 

de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, s-
a derulat proiectul „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în jude ul Vâlcea”, cu valoarea 
total  de  – 142.821.343 lei, f r  T.V.A. 

La data de 31.12.2017, cele 10 contracte din cadrul proiectului, respectiv 5 contracte de 
servicii, 2 contracte de furnizare  şi  3 contracte de lucr ri, sunt în diverse stadii, dup  cum urmeaz : 

- Contractul de Furnizare nr.1 – CB1: „Achiziţionare echipamente de colectare selectivă a 
deşeurilor”, cu valoarea de 7.935.923,68, f r  T.V.A, semnat în data de 5.10.2015, cu Societatea 
Comercial  Europlast România SRL, a fost finalizat;  

- Contractul de Furnizare nr. 2 – CB2: „Achiziţionare echipamente pentru stația de compostare 
din Râureni, judeţul Vâlcea” cu valoarea de 4.658.842,33 lei, f r  T.V.A., semnat în data de 
09.12.2015  cu Societatea Comercial  IRIDEX SRL, a fost finalizat (recep ia final   a avut loc în data 
de 26.06.2017). 

- Contractul de Servicii nr. 1 – CS1: „Asistenţă tehnică în managementul proiectului și 
campanii de conştientizare publică în cadrul proiectului ”  – cu valoarea de 1.139.579,48 lei, f r  
T.V.A, semnat în data de 11.08.2014 cu Asocierea: Societatea Comercial  Avensa S.R.L. i 
Societatea Comercial  Agrafics Comunications SRL, se afl  în derulare; 

 - Contractul de Servicii nr. 2 - CS2: „Supervizarea lucrărilor de construcţii în cadrul 
proiectului ”, cu valoarea de 986.644,84 lei, f r  TVA, semnat în data de 23.07.2014 cu Societatea 
Comercial  Proiect Consulting S.R.L, este în derulare; 

- Contractul de Servicii nr.3 – CS3:   „Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe parcursul 
derulării lucrărilor în cadrul proiectului” cu valoarea de 188.827,53 lei, f r  T.V.A, semnat în data 
de 15.12.2015 cu Societatea Comercial  ERSTE PLAN SRL - în derulare;  

- Contractul de Servicii nr. 4 – CS4: „Asistență tehnică pentru verificarea proiectelor în 
conformitate cu Legea 10/1995”, cu valoarea de 67.054,80 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 
31.03.2015 cu Societatea Comercial  HYDRO-CINETICA SRL, se afl  în derulare; 

- Contractul de Servicii nr. 5 – CS5: „Servicii de auditare pentru Sistemul de management 
integrat al deșeurilor solide din Județul Vâlcea”, cu valoarea de 15.900 lei f r  T.V.A, semnat în data 
de 23.11.2015 cu S.C. EVAL EXPERT SRL, este în derulare; 

- Contractul de Lucr ri nr.1 – CL1: „Construirea unei facilități centrale de gestionare a 
deşeurilor - Stație de sortare (Fidic Galben – Proiectare și execuţie), depozit conform în Roești (Fidic 
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Roşu - Execuţie) și Stație tratare mecanică și biologică (TMB) în Roești  (Fidic Galben – Proiectare 
și execuţie), inclusiv drumuri de acces și utilităţi”, se află în procedura de atribuire a contractului de 
lucr ri CL1 ce va fi lansat  dup  elaborarea Proiectului Tehnic aferent depozitului de la Roeşti, de 
c tre Societatea Comercial  Erste Plan S.R.L. cu care s-a încheiat contractul de servicii de proiectare 
i asisten  tehnic  acordat  pe parcursul derul rii lucr rilor.    

Contractul se afl  în faza preliminar  de studiere a caracteristicilor terenului de fundare, datorit  
alunec rilor de teren indentificate dup  aprobarea proiectului (elaborare studiu geotehnic 
fundamentat). 

-  Contractul de Lucr ri nr. 2 – CL2: „Construirea stațiilor de sortare în Brezoi și Râureni 
(inclusiv utilităţile)”, cu valoarea de 22.569.187,04 lei, f r  T.V.A, semnat în data de 21.08.2015 cu 
Asocierea: Societatea Comercial  Hidroconstruc ia S.A. i Societatea Comercial  ARGIF SA, a fost 
finalizat. 

În data de 07.06.2017 s-au semnat procesele verbale la terminarea lucr rilor, proiectul se afl  
în perioada de notificare a defectelor, care este de 12 luni. 

 Prin Hot rârile  Consiliului Jude ean Vâlcea nr.138 şi 139 din 30.06.2017 s-a aprobat darea în 
administrare a Sta iei de sortare Râureni i Sta iei de sortare Brezoi c tre Asocia ia de Dezvoltare 
Intercomunitar  pentru Serviciul de Salubrizare a localit ilor din jude ul Vâlcea, iar pân  la aceast  
dat  ADI Salubrizare a refuzat preluarea celor dou  sta ii de sortare. 

- Contractul de lucr ri nr. 3 – CL3: „Închiderea celor două depozite neconforme respectiv, 
Călimănești și Drăgășani” (Fidic galben – Proiectare i execu ie) - cu valoarea de 9.774.008,64 lei, 
f r  T.V.A, semnat în data de 18.07.2014 cu Asocierea: Societatea Comercial  GOVORA S.A. şi 
Societatea Comercial  Propram S.R.L.  

 În data de 18.07.2017 a fost efectuat  recep ia final  la Depozitul de la C lim neşti, iar în 
data de 21.07.2017 la Depozitul de la Dr g şani a fost încheiat procesul verbal de recep ie final , 
ins  cu unele obiec iuni. 

În aceste condi ii, pentru Depozitul de la Dr g şani, comisia de recep ie s-a reîntrunit în data 
de 28.12.2017 şi a stabilit amânarea  recep iei finale pân  în luna aprilie 2018. 

C. Alimentarea cu energie termic  în sistem centralizat 
În municipiul Râmnicu Vâlcea, Societatea Comercial  CET Govora S.A. distribuie agent 

termic pentru înc lzire i ap  cald  pentru consum menajer printr-un num r de 39 Puncte Termice 
i o Central  Termic . 

Referitor la programul de investi ii i repara ii pentru anul 2017 şi stadiul realiz rii lucr rilor 
de investi ii, revizii i repara ii la punctele i centralele termice, pân  la data de 31.12.2017, s-au 
executat lucr ri structurate pe obiective astfel: 

 
 A) Investi ii finan ate de c tre Uniunea European , Guvernul României i Consiliul 
Jude ean Vâlcea. 

A.1.) În cadrul Programului Opera ional Sectorial  de Mediu: Axa 3 „Reducerea polu rii 
i diminuarea efectelor schimb rilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de 

înc lzire urban  în localit ile cele mai afectate de poluare”, s-a derulat proiectul „Reabilitarea 
sistemului de termoficare urban  la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea  pentru perioada 
2009-2028 în scopul conform rii la legisla ia de mediu şi creşterii eficien ei energetice”, cu 
valoarea total  de 239.903.571 lei (exclusiv T.V.A.), în cadrul c ruia contractul de finan are a fost 
semnat în data de 17.08.2011. 

La aceast  dat ,  cele 7 contracte din cadrul proiectului se prezint  în urm toarele stadii, 
respectiv: 

- Contractul de Servicii nr. 1 (CS 1) ”Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului”, 
cu valoare de 3.956.545 lei (exclusiv T.V.A),  semnat în data de 22.08.2011  cu Societatea 
Comercial  Ramboll România S.R.L, a fost finalizat; 

- Contractul de Servicii nr. 2 (CS 2) ”Asistenţă tehnică pentru supervizare lucrări CL4, CL5 
şi CL6”,  cu valoarea de 1.210.307,14 lei (exclusiv T.V.A), semnat în data de 26.08.2013  cu 
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Societatea Comercial  Transtech Global Engineers S.R.L, este în derulare (termen de finalizare 
30.04.2018).  

- Contractul de Servicii nr. 3  (CS 3)  ”Audit”,  cu valoarea de 24.078 lei (exclusiv T.V.A), 
semnat în data de 17.04.2013 cu Societatea Comercial  ELITE CONSULTING S.A. – a fost 
finalizat; 

- Contractul de Lucr ri nr. 4 (CL 4) ”Implementare proiect IDG” (Instala ie de Desulfurare 
Gaze de ardere la cazan 7), cu valoarea de 148.629.369 lei (exclusiv T.V.A), semnat în data de 
25.04.2013 cu Asocierea Babcook Noell GMBH şi Societatea Comercial . Energomontaj S.A, a 
fost finalizat. 

 În data de 07.12.2017  a avut loc recep ia final  , iar procesul verbal de recep ie a fost 
încheiat cu obiec iuni, termenul de remediere a defec iunilor fiind 30.04.2018. 

- Contractul de Lucr ri nr. 5 (CL 5) ”Implementare proiect - arzătoare Nox- reparaţii 
cazan” – cu valoarea de 39.274.429,21 lei (exclusiv T.V.A.), semnat în data de 05.09.2014 cu 
Asocierea dintre Societatea Comercial  Energoutil Contact S.R.L şi Societatea Comercial  Scam 
Management S.R.L. i Societatea Comercial  Contest S.A, a fost finalizat.  

- Contractul de Lucr ri nr. 6 (CL 6) ”Implementare proiect reabilitare EPA, plus pompe și 
circuit primar de termoficare”, cu valoarea de 18.360.662,21 lei (exclusiv T.V.A), semnat în data 
de 19.10.2012 cu  Societatea Comercial  TMUCB S.A. Bucureşti, a fost  finalizat.  

- Contractul de furnizare nr. 7 ( CB 7)  „Echipamente IT și software de sistem” cu o valoare 
de 16.940 lei, semnat în data de 12.05.2014 cu S.C.SHAROLT GROUP S.R.L. Craiova, a fost 
finalizat. 

A2) În cadrul Programului Opera ional Infrastructur  Mare - POIM , Axa prioritar  2 - 
Protejarea şi Conservarea mediului prin promovarea utiliz rii eficiente a resurselor, este în curs de 
revizuire, aplica ia de finan are elaborat  prin Ministerul Mediului i Schimb rilor Climatice/ 
Ministerul Fondurilor Europene, pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urban  
la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conform rii la 
legisla ia de mediu şi creşterii eficien ei energetice - faza II” (înlocuire 3,2 km conducte din 
re eaua de distribu ie agent termic primar şi 10 km conducte din re eaua de distribu ie agent termic 
secundar).  

A3) În cadrul Programului Opera ional Infrastructur  Mare - POIM , Axa prioritar  6.1 
- Creşterea produc iei de energie din resurse regenerabile mai pu in exploatate ( biomas , biogaz, 
geotermal) este propus spre finan are proiectul ”Centrală de cogenerare pe biomasă pentru 
furnizarea energiei termice în municipiul Râmnicu Vâlcea - ECOCET Govora”, investi ie care 
reprezint  o condi ionalitate impus  pentru finan area proiectului „Reabilitarea sistemului de 
termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea  pentru perioada 2009-2028 în scopul 
conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. 

B. Investi ii finan ate de Societatea Comercial  CET Vâlcea: 
B.1. Proiectul „Retehnologizarea electrofiltrelor (4 buc i) la cazanele C5 i C6”, se afl  

în execu ie  
B.2 În cadrul proiectului „Desulfurarea gazelor de ardere la Instala ia de ardere nr. 2 a 

CET Govora- cazanul pe c rbune C5”, pentru conformarea la cerin ele de mediu, se afl  în curs 
de realizare Studiu de fezabilitate ( S.F). 

D. Serviciul de transport public de persoane 
- Prin Hot rârea nr. 238 din 30.10.2017 a Consiliului Jude ean Vâlcea, s-a aprobat atribuirea 

licen ei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane, prin curse regulate 
speciale, pe traseul ”Dr goeşti - Olanu - Galicea - Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier 
S.C. Nicola Spedi ione S.R.L;  

 - Prin Hot rârea nr. 239 din 30.10.2017 a Consiliului Jude ean Vâlcea, s-a aprobat atribuirea 
licen ei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane, prin curse regulate 
speciale, pe traseul ”Nicolae B lcescu - Milcoiu - Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier 
S.C. Nicola Spedi ione S.R.L; 
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- Prin Hot rârea nr. 240 din 30.10.2017 a Consiliului Jude ean Vâlcea, s-a aprobat atribuirea 
licen ei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane, prin curse regulate 
speciale, pe traseul ”Cop ceni - L puşata - L deşti - Roeşti - Popeşti - Şirineasa - Faurecia Budeşti”, 
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Spedi ione S.R.L.; 

- Prin Hot rârea nr. 270 din 27.11.2017 a Consiliului Jude ean Vâlcea, s-a aprobat atribuirea 
licen ei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane, prin curse regulate 
speciale, pe traseul ”Bujoreni - Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A; 

- Prin Hot rârea nr. 271 din 27.11.2017 a Consiliului Jude ean Vâlcea, s-a aprobat atribuirea 
licen ei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane, prin curse regulate 
speciale, pe traseul ” Nord - Gar  - Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. ETA 
S.A; 

- Prin Hot rârea nr. 272 din 27.11.2017 a Consiliului Jude ean Vâlcea, s-a aprobat atribuirea 
licen ei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane, prin curse regulate 
speciale, pe traseul ”Nord - Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. 
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1.3 Stadiul realiz rii programului de investi ii 

Pentru îndeplinirea atribu iilor ce decurg din aplicarea prevederilor HG nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului, anual se 
eleboreaz  un plan cu privire la priorit ile de dezvoltare a jude ului, care cupride i stadiul realiz rii 
obiectivelor de investi ii.Lucarea este întocmit  în baza planului Consiliului Jude ean Vâlcea i a 
planurilor autorit ilor administra iei publice locale, dup  cum urmeaz : 
 

CONSILIUL  JUDE EAN  VÂLCEA 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de 
investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare cu 
TVA  
 (lei) 

Termen de 
începere/ 
finalizare 

Stadiul 
fizic 

 
1. MIRAJUL OLTULUI – 

Extinderea infrastructurii 
turistice de agrement a 
sta iunii C lim ne ti – 
C ciulata 

- POR 2007-2013, 
  Axa 5.2 
- Buget local 

32.668.307,33 27.04.2011- 
30.06.2018 

97% 

2. Fazarea proiectului Sistem de 
management integrat al 
de eurilor solide în jude ul 
Vâlcea 

 POIM 2014-2020, 
Axa 3 

138.586.351,88 28.11.2017-
30.06.2019 

30% 

3. Consolidare i refacere DJ 
703N Berisl ve ti – Releu 
Cozia, km 1+500 – 4+000 

PNDL II i Buget 
local 

3.514.624,00 09.2016-
06.2018 

85% 

4. Modernizare DJ 678A- DN 64 
(T t rani) - Bratia Vale - 
Cocoru - Dealu Mare - 
Prede ti - Corbii din Vale - 
Pope ti - Ginerica - Limita 
Jud. Arge , jud. Vâlcea  

POR 2014-2020, 
 Axa 6 

83.278.635,57  1.09.2015-
31.10.2022 

P.T. 

5. Modernizare DJ 678 Limita 
Jud. Olt - Dr goe ti - Casa 
Veche - Dr gioiu - Galicea - 
Br tia - Cremenari - Bercioiu - 
Ruda - Bârseşti - Barza - 
Bude ti (DN7-E81), jud. 
Vâlcea 

POR 2014-2020, 
Axa 6 

151.954.848,76  
 

5.09.2015-
30.11.2021 

P.T. 

6. Modernizare DJ 703G Jiblea - 
S l trucel - Berisl veşti - 
Limita jud. Arge , jud. Vâlcea 

 POR 2014-2020, 
Axa 6 

 84.120.609,31   
 

1.09.2015-
30.11.2020 

P.T. 

7. Turn on Literature Programul Europa 
Creativ  

112.000,00 01.05.2016 
– 
30.11.2018 

în derulare 

8. Reamenajare spa ii coala de 
Arte i Meserii Râmnicu 
Vâlcea 

PNDL II i Buget 
local 

1.139.067,00 2016-2018 
 

P.T. 

9. Refacere pode e pe DJ 643B, 
km. 20+950, km 26+300 şi km 
31+100 

PNDL II i Buget 
local 

1.820.047,00 2013-2019 P.T. 

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

PNDL II i Buget 
local 

2.584.559,00 2015-2019 
 

P.T. 
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de 
investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare cu 
TVA  
 (lei) 

Termen de 
începere/ 
finalizare 

Stadiul 
fizic 

 
11. Refacere platform  drum, 

ziduri de sprijin i amenaj ri 
pode e pe DJ 701D Ciunget - 
Latori a - Galbenu, 
 km 0+000 - 5+500 

PNDL II i Buget 
local 

4.595.575,00 2014-2019 
 

P.T. 

12. Reabilitare i modernizare DJ 
646C B lu oaia (DJ 646B) - 
M n stirea Surpatele, km 
0+000-3+000 

PNDL II i Buget 
local 

5.683.205,00 2017-2020 
 

D.A.L.I. 

13. Reabilitare i modernizare DJ 
646B Frânce ti (DJ 646) - 
Co ani - Dezrobi i - erb ne ti 
- P u e ti - Barcanele - 
Solice ti - Pietrari (DN 67), 
km 0 + 000 – 13 + 915 

PNDL II i Buget 
local 

33.469.644,00 2017-2020 
 

D.A.L.I. 

14. Drumuri interioare Parc 
Industrial Dr g ani 

Jude ul Vâlcea i 
Municipiul 
Dr g ani prin 
capitalizarea S.C. 
Parc Ind Vâlcea 
S.A. 

1.161.946,00         
etapa 1 
1.898.451,00 
etapa 2 

2017-2020 Proiect 
tehnic 
elaborat 
Certificat de 
Urbanism  
Autoriza ie 
de 
Construire 

15. Re ele de apa i canalizare - 
Parc Industrial Dr g ani 

Jude ul Vâlcea i 
Municipiul 
Dr g ani prin 
capitalizarea S.C. 
Parc Ind Vâlcea 
S.A. 

721.060,00 2017-2020 Proiect 
tehnic 
elaborat 
Certificat de 
Urbanism 

16. Amenajare teren Parc 
Industrial Dr g ani 

Jude ul Vâlcea i 
Municipiul 
Dr g ani prin 
capitalizarea S.C. 
Parc Ind Vâlcea 
S.A. 

186.967,00 2017-2020 Lucrare 
aprobata 
prin Hot. 
CJV 
nr.100/31.0
5.2017 

17. Drumuri interioare Parc 
Industrial B lce ti 

Jude ul Vâlcea i 
Ora ul B lce ti 
prin capitalizarea 
S.C. Parc Ind 
Vâlcea S.A. 

967.796,00 2017-2020 Proiect 
tehnic 
elaborat 
 

18. Gospod rire de apa  Parc 
Industrial B lce ti 

Jude ul Vâlcea i 
Ora ul B lce ti 
prin capitalizarea 
S.C. Parc Ind 
Vâlcea S.A. 

272.800,00 2017-2020 Lucrare 
aprobata 
prin Hot. 
CJV 
nr.100/31.0
5.2017 

19. Amenajare teren Parc 
Industrial B lce ti 

Jude ul Vâlcea i 
Ora ul B lce ti 
prin capitalizarea 
S.C. Parc Ind 
Vâlcea S.A. 

62.000,00 2017-2020 Lucrare 
aprobata 
prin Hot. 
CJV 
nr.100/31.0
5.2017 
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RÂMNICU VÂLCEA 
 

Nr. 
Crt 

Denumirea obiectivului 
de investitii 

Sursa de 
finan are 

 
Valoare 

 

 
Termen 

Finalizare 

 
Stadiul  

fizic 

1.  Reabilitare i modernizare 
complex sportiv i de 
agrement "Arenele Traian" 

Buget local 990.000  
Procedura 
licitatie 
lucrari 

2.  Amenajare i modernizare 
locuri de joaca ,inclusiv 
echipamente 

Buget local 
271.000 31.03.2018 

Executie 
lucrari 

3.  Amenajare parc zona nord  
(linga Colegiul de 
Silvicultura i Protectia 
Mediului) 

Buget local 

100.000 31.03.2018 

Executie 
lucrari 

4.  Reabilitare zona verde-
incinta C.N.I." Matei 
Basarab" 

Buget local 
250.000 31.03.2018 

Executie 
lucrari 

5.  Amenajare incinta gradina 
zoologica 

Buget local 
186.000 31.03.2018 

Executie 
lucrari 

6.  Amenajare bazin apa sarata 
strand Ostroveni 

Buget local 
540.000 30.04.2018 

Executie 
lucrari 

7.  Reabilitare  Casa  
Olanescu 

Buget local 
105.000  

Proiectare 

8.  Modernizare Targ Raureni Buget local 
4.000.000 30.05.2018 

Executie 
lucrari 

9.  Amenajare cimitir zona Tg 
Raureni  

Buget local 
70.000  

Proiectare 

10.  

Extinderea retea electrica 
str. Buda 

Buget local 

1.000  

Procedura 
licitatie 
proiectare+
lucrari 

Cofinantare 
CEZ 

11.  Extindere iluminat public 
strada Castanilor 

Buget local 
130.000 finalizat 

 

12.  Reabilitare trotuare i 
iluminat public str. Stirbei 

Buget local 5.000.000  Procedura 
licitatie 
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Nr. 
Crt 

Denumirea obiectivului 
de investitii 

Sursa de 
finan are 

 
Valoare 

 

 
Termen 

Finalizare 

 
Stadiul  

fizic 
Voda, tronson cuprins 
intre centrul Winmarkt i 
acces auto parc Zavoi 

proiectare+
lucrari 

13.  Amenajare iluminat festiv 
"Targul Decembrie 
Magic"- zona centrala 

Buget local 
28.000 finalizat 

 

14.  

Extindere retea gaze 
naturale str. Zambilelor 

Buget local 

140.000  

Procedura 
licitatie 
proiectare+
lucrari 

Cofinantare 
GDF 

15.  Sediu administrativ Buget local 150.000  Proiectare 

16.  Cadastru verde i Registrul 
Spatiilor Verzi 

Buget local 
466.000 finalizat 

 

17.  Lucrari imprejmuire  
plantatie Feteni  

Buget local 
23.000 finalizat 

 

18.  Lucrari de consolidare la 
Depozitul Feteni urmare 
alunecarilor de teren 

Buget local 
940.000 04.07.2018 

Executie 
lucrari 

19.  Artera de legatura intre bd 
N Balcescu i bd 
Tineretului, inclusiv 
rampele aferente pasajului 
suprateran 

Buget local 

100.000  

Procedura 
licitatie 
lucrari 

20.  Prelungirea bulevardului 
Tineretului, spre nord, 
intre str. Gib Mihaescu i 
str. Libertatii 

Buget local 

1.700.000 30.09.2018 

Executie 
lucrari 

21.  Amenajare trotuare str. 
Strandului,  zona 
Ambient-Boromir 

Buget local 
610.000 12.08.2018 

Executie 
lucrari 

22.  Amenajare str. 
Ciocanestilor  

Buget local 
290.000 15.04.2018 

Executie 
lucrari 

23.  Amenajare str. Dem 
Teodorescu 

Buget local 
205.000 10.06.2018 

Executie 
lucrari 
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Nr. 
Crt 

Denumirea obiectivului 
de investitii 

Sursa de 
finan are 

 
Valoare 

 

 
Termen 

Finalizare 

 
Stadiul  

fizic 

24.  
Amemajare str. Utestilor 

Buget local 
340.000 10.04.2018 

Executie 
lucrari 

25.  
Amenajare str. Cojocarilor 

Buget local 
540.000 20.07.2018 

Executie 
lucrari 

26.  
Amenajare str. Gura Vaii 

Buget local 
190.000 30.03.2018 

Executie 
lucrari 

27.  Amenajare str. Dumitru 
Berciu 

Buget local 
110.000 finalizat 

 

28.  Amenajare str. Mircea 
Demetriade i adiacente 

Buget local 
260.000 15.06.2018 

Executie 
lucrari 

29.  Amenajare str. Putului Buget local 65.000 finalizat  

30.  Amenajare sens giratoriu 
intersectia Calea lui Traian 
cu strada Posada 

Buget local 
60.000  

Proiectare 

31.  Retea stradala zona Scolii 
Gimnaziale "Take 
Ionescu" 

Buget local 
518.000 finalizat 

 

32.  Amenajare trecere la nivel 
linie CF cu dale elastice la 
str. Gib Mihaescu 

Buget local 
1.610.000 10.05.2018 

Executie 
lucrari 

33.  Largire racord  inters str. 
Strandului - DN 64 

Buget local 
485.000 30.04.2018 

Executie 
lucrari 

34.  Amenajare Intrarea 
Lotrului 

Buget local 
190.000  

Procedura 
licitatie 
pr+ex 

35.  Amenajare str. Posada  2 
Ramificatii  

Buget local 
390.000  

Procedura 
licitatie 
pr+ex 

36.  Migrare fibra optica 
intersectie str. Gral 
Proporgescu cu str Ctin 
Brancoveanu 

Buget local 

240.000  

proiectare 

37.  
Drum acces zona Targ 
Raureni - Etapa I 

Buget local 
90.000  

Procedura 
licitatie 
pr+ex 
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Nr. 
Crt 

Denumirea obiectivului 
de investitii 

Sursa de 
finan are 

 
Valoare 

 

 
Termen 

Finalizare 

 
Stadiul  

fizic 

38.  Amenajare str. Nicolae 
Enache 

Buget local 
40.000  

proiectare 

 
 
 

DR G ANI 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Modernizare DC58A PNDL, buget 
local 

438000 2018 84% 

2 Modernizare strazi în 
mun. Dragasani 

PNDL, buget 
local 

464000 2018 73% 

3 Modernizare drumuri 
de interes local 

Dragasani 

PNDL, buget 
local 

789000 2018 79% 

4 Modernizare drumuri 
de interes local în loc. 

Zarneni i Valea 
Caselor 

PNDL, buget 
local 

2640000 2018 1% 

5 Palatul Culturii 
Dragasani 

Buget local 450000 2018 90% 

6 Modernizare strazi în 
cartierul Sf. 
Gheorghe 

Buget local 136100 2018 50% 

7 Covoare asfaltice Buget local 570000 2018 0 
8 Marcaje i parcari 

Dragasani 
Buget local 690000 2018 0 

 
B ILE  GOVORA 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. 
Modernizare str zi în 

sta iunea B ile 
Govora 

PNDL i 
Bugetul local 

7.918.000 2018  

2. 
Realizare pode  

casetat pârâu Hin a 
PNDL i 

Bugetul local 
384.915 2018  

 
 

B BENI 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Amenajare parc cu 
alei pietonale 

buget local 328.360,00 31.12.2018 în derulare 

2 Lucrari de 
amenanajare  pavaje, 

trotuare stradale, 

buget local 480.860,00 31.12.2018 în derulare 
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Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

parcari i spatii verzi 
zona blocuri Babeni 

3 Refacere  pod peste 
Stancalau pe strada 
Fantana Turcului, 

oras Babeni 

buget local 57.400,00 31.12.2018 în derulare 

4 Refacere  pod peste 
Stancalau pe strada 

Butanesti, oras 
babeni 

buget local 348.200,00 31.12.2018 în derulare 

5 Construire cresa str. 
Dragos Vranceanu, 

orasul Babeni 

buget local i 
buget stat 

3.699.220,00 31.12.2020 în derulare 

 
B LCE TI 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Extindere  i reabilitare 
infrastructura   de  apa  

i  apa  uzata 

Masterplan 
Uniunea 

Europeana 

 
2018  

 
BERBE TI 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Sistem de canalizare 
ape uzate menajere în 

ora ul Berbe ti , 
Jude ul Vâlcea 

 

MDRAPFE-
Programul 
Na ional de 
Dezvoltare 

Local  
 

30.931.490,00 
 

2018 SF 

2. Extindere şi 
modernizare 

construc ie sediu 
Primarie ora  

Berbe ti , Jude ul 
Vâlcea 

MDRAPFE-
Programul 
Na ional de 
Dezvoltare 

Local  

850.000,00 2018 SF + PT 

 
BREZOI 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Imbun t irea 
mediului urban prin 

amenajarea unui 
spa iu verde 

Fonduri 
europene (POR) 

/buget local 

3.884.346 2017/- - 

2 Construire Sta ie 
sortare de euri-

program european în 
parteneriat cu 

Consiliul Jude ean 

Fonduri 
europene/ buget 

local 

6.800.550 2017/- - 
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3 Proiectare i executie 
pentru obiectivul 

“Modernizare strazi 
i drumuri publice 

PNDL + buget 
local 

11.851.088 2017/-  

 
C LIM NE TI 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Mirajul Oltului – 
dezvoltarea 

infrastructurii  de  
turism 

P O R 
2007-2013 

34.981.301,21 27.04.2011 / 
30.06.2018 

90 % 

2. ,,Modernizare str zi 
pe raza ora ului 
C lim ne ti – 

asfaltare, amenajare  
trotuare, execu ie  

rigole  de  preluare  
ape   pluviale unde  

se  impune 

PNDL + fonduri  
locale 

18.342.931 Trim. III 2017 / 
Trim. II 2019 

SF 

3. Creşterea  eficientei 
energetice în cl dirile 

reziden iale 

Buget  
local,fonduri  

europene 

18.000.000 07.10.2016/ 
31.12.2020 

DALI 

4. Creşterea  eficientei 
energetice în cl dirile 

publice 

Buget  
local,fonduri  

europene 

23.000.000 Trim. III 2017 / 
Trim. IV 2019 

Întocmire 
expertize 

tehnice- DALI 
5. Modernizare sistem 

de  iluminat  public 
Buget  local, 

fonduri  
europene 

2.550.000 Trim. IV 2017 / 
Trim. IV 2020 

SF+PT 

6. Extindere,  reabilitare 
i modernizare  sediu 
Prim ria  oraşului 

PNDL + fonduri  
locale 

7.550.304 Trim. III 2017 / 
Trim. III 2019 

SF 

7. Amenajare alee  de  
promenad   şi pista  

de  biciclete 

Buget  
local,fonduri  

europene 

4.725.000 Trim. IV 2017 / 
Trim. IV 2020 

Întocmire SF 

 
 

HOREZU 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Reabilitare drumul 
lutului: Strada 

Buzeşti i strada 
B l neşti – dealul 

Ulmului, 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

1909866,00 21.07.2016 – 2018 85% 

2. Reabilitare, 
modernizare i dotare 
corp “b” corp “c” i 

sala de sport din 
cadrul liceului 
“Constantin 

Brancoveanu” 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

7674427,63 20.11.2017 - 2019 D.A.L.I. 
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Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

3. Reabilitare i 
modernizare gradinita 
cu program prelungit 
cu 10 sali  de grupa, 

nr. 1 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

4348085,13 20.11.2017 - 2019 D.A.L.I. 

4. Construire cresa 
pomul vietii 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

3640976,00 06.09.2017 - 2019 D.A.L.I. 

5. Modernizare strada 
mircea cel batran, cu 
largire la 4 benzi de 

circulatie 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

2212397,00 27.09.2017 - 2019 D.A.L.I. 

6. Reabilitare i 
modernizare dc 147a 

– horezu- lunga- 
varful lu roman 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

13.000.000,00 - 2019 D.A.L.I. 

7. Construire piata 
agroalimentara 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

3.645.713,00 - 2019 D.A.L.I. 

8. Reabilitare i 
modernizare sediu 

primarie, 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

2.092.049,14 - 2019 D.A.L.I. 

9. Modernizare strazi în 
uat horezu, str 

zavoiului, str. Eroilor, 
str. Cpt. Maldar, str. 

Anton pann, str. Al. I. 
Cuza, 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

1.297.545,00 - 2019 D.A.L.I. 

10. Reabilitare i 
modernizare strada i. 
Gh. Duca, km 0+000-

5+000, 

Buget de stat i 
buget local – 

P.N.D.L. 

11.245.031,00 - 2019 D.A.L.I. 

11. Amenajare camping Buget de stat i 
buget local – 

P.D.I.T. 

 - 2019 P.T. 

12. Infiintarea parcului 
de agrement i 

recreere „Constantin 
Brancoveanu” 

Fonduri 
europene i 

buget local – 
POR 

9.453.899,00 - 2019 S.F. 

13. Amenajarea  zonei  
centrale pietonale a 
statiunii turistice 

Horezu 

Fonduri 
europene i 
buget local - 

POR 

5.599.820,00 - 2019 S.F. 

14. Centru cultural Olari 
– proiect tip 

Buget de stat i 
buget local – 

C.N.I. 

 - 2019 Achizitie 
contract 
lucrari 

15. Sala sport cu tribuna 
– 180 locuri – proiect 

tip 

Buget de stat i 
buget local – 

C.N.I. 

 - 2019 Semnat 
contract 
lucrari 

16. Reabilitare, 
modernizare, 

Buget de stat i 
buget local – 

C.N.I. 

 - 2019 D.A.L.I. 



Județul Vâlcea – Raport privind starea economico-social  - 2017 

 

47 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

extindere   complex 
sportiv, 

 
OCNELE  MARI 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Reabilitare, 
modernizare 
infrastructura 

culturala 

Buget local 86.400 

 

In executie 

2. Proiectare i executie 
modernizare strazi 
orasul Ocnele Mari, 

HG 577 11.273.000 
 

executie 

3. Infiintare Baza 
Sportiva 

multifunctionala la 
Scoala Costea 

Marinoiu 

Buget local 
 

157.920 

 

In curs de 
executie 

 
 
 

Alunu 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Modernizare drumuri 
de interes local-5,3 

km 

PNDR 4500000 Aprilie  2017 - 
2018 

Investitie noua 

2 Modernizare  drumuri 
s te ti comuna Alunu 

12,5 km 

PNDL 7572000 Aprilie 2017 - 2018 Investi ie noua 

3 Modernizare DC 
110,111,113 

Cote din TVA 3537526 Martie 2017 - 2018 Investi ie noua 

4 Modernizare “CASA 
SANDULESCU”- 
monument istoric- 

supraf construita 165 
mp 

PNDR mas.7.6 417020 Mai 2017 - 2018 Investi ie noua 

5. Modernizare  drumuri 
forestiere-8,6 km 

PNDR-mas.4.3 3748610 Aprilie  2017 - 
2018 

Investi ie noua 

6. Modernizare drumuri 
de exploatare agricola 

9,5 km 

PNDR mas.4.3 4233725 Aprilie  2017 - 
2018 

Investi ie noua 

7. Modernizare cladiri 
publice pentru 

asigurare servicii 
sociale 

POR 420500 Martie 2017 - 2018 Investi ie noua 
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Am r ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Asfaltare drum 
comunal DC 88 

Cre eni - Nemoiu, km 
5+800 - 8+200 

 
 

Ordonan a nr. 28 
- P.N.D.L. 

3.719.975 03.04.2014 - 2018  
 
 
 

 
B rb te ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Modernizare sta ie de 
tratare ap  i 
conduct  de 

aduc iune/distribu ie 
în satele B rb te ti, 
Bode ti, Bârze ti, 

Negrule ti 

PNDL 1 8.121.490 2015/2020 lucrare în 
derulare 

2. Reabilitare coal  
Negrule ti 

PNDL 2 547.567 2017/2020 sf 

3. Construire dispensar PNDL 2 2.486.798 2017/2020 sf 
4. Achizi ionare de 

utilaje i echipamente 
pentru serviciul 

public 

PNDR 173.017,06 2017/2020 contract de 
finan are 

5. Reabilitare i 
modernizare gr dini  
cu program normal în 

satul Bârze ti 

PNDR 958.810,35 2017/2020 contract de 
finan are 

6. Asfaltare drumuri de 
interes local 

PNDL 2 5.867.215,59 2017/2020 sf 

7. Amenajare rigole 
betonate de-a lungul 

DJ 646/strada 
principal  

BUGET 
LOCAL 

500.000 2018/2020 sf 

8. Lucr ri extindere 
supraveghere video 

BUGET 
LOCAL 

50.000 2018/2020 sf 

9. Construire fântân  
artezian  i pergole 

sediu prim rie 

BUGET 
LOCAL 

50.000 2018/2018 pt 

10. Reabilitare iluminat 
public 

BUGET 
LOCAL 

315.000 2017/2019 lucrare în 
desf urare 

11. Împietruire drum 
gl voci, 

BUGET 
LOCAL 

420.500 2017/2019 lucrare în 
desf urare 

12. Reabilitare coala 
B de ti-B rb te ti 

BUGET 
LOCAL 

100.000 2017/2018 lucrare în 
desf urare 

14. Lucr ri de amenajare 
gabioane poduri 

BUGET 
LOCAL 

20.000 2017/2020 lucrare în 
desf urare 
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Berisl ve ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Asfaltare drum local 
Valea Mamului 

HG 577/1997 
Bugetul de stat 

781894 
 

2018 În execu ie 

 
Boi oara 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Asfaltare 4,3 km 
drumuri comunale i 

ulite satesti 

PNDL 5.197.000 
2018 În execu ie 

2. Asfaltare 3,5 km 
drumuri satesti 

PNDL 4.788.000 
2018 În execu ie 

 
Bude ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Lucr ri de asfaltare 
DC 30, comuna 
Bude ti, jude ul 

Vâlcea 

Buget local 1.592.000 2017 - 2018 76% 

2. Construire teren de 
sport multifunc ional 

în sat Ruda 

Buget local 307.000 2017 - 2018 81% 

3. Prima înfiin are re ea 
public  de ap  uzat  
în satele Racovi a i 

Linia, 

MDRAP 3.776.000 2013 - 2019 
 

10% 

4. Asfaltare DC 31 
Bercioiu-Gâltofani 

MDRAP 3.673.992 
 
 

2015 - 2019 
 

21% 

 
Bujoreni 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. 
Modernizare scoal  

Gura V ii 
Buget local 

PNDL 
2.907.000 

2018 70% 

2. 
Sistem de canalizare 

ape uzate 
AFM+bugetul 

local 
6.045.000 

2018  

3. 
Extindere re ea 

alimentare  cu  ap  
Buget local 2.000.000 

2018  

4. 
Modernizare  

drumuri  comunale 
Buget local 2.000.000 

2018  
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Bune ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Modernizare-asfaltare 
DC 158 B i DC 158 

C - L=7 Km 

OG28/2013 6.413.620 2014/2018 40% 

2. Modernizare DC 167 
B Bunesti-Treime 

Buget local 945.629 2010/2018 70% 

3. Construire Gradinita 
cu program prelungit 

cu 3 grupe 

Buget local 3.569.641 2016/2018  

4. Modernizare drumuri 
interes local L=4,431 

km 

Fonduri 
europene 

5.379.488 2017/2018  

5. Reabilitare drumuri 
de interes local L=5,5 

km 

OG28/2013 4.400.000 2017/2018  

6. DC 159 A Titireci-
Coasta Mare 

OG28/2013 2.000.000 2017/2018  

7. Extindere canalizare 
sat Teiusu i sat 

Bunesti 

Buget local 5.416.000 2017/2018  

8. Extindere retea apa i 
canalizare sat Coasta 

Mare 

OG28/2013 3.000.000 2017/2018  

9. 
Extindere-

Modernizare sediu 
Primarie 

OG28/2013 1.000.000 2017/2018  

10. 
Modernizare drum 
167 A Bunesti Sat- 

Zmeurat 

OG28/2013 4.000.000 2017/2018  

 
Bune ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Modern izare-
asfaltare 

DC158B-L=4km i 
DC 

l58C-L=3km 

OUG 28/2013 6.630.590 2018 12% 

2. Gr dini a cu 
program normal 

fonduri 
europene 

3.073.000 2018  

3. Asfaltare DC 
BUNESTI + 

Treime 

fonduri 
europene 

960.000 2018 75% 

4. Reparatii Pod Sat 
Treime 

fonduri 
guv. 

1.743.000 2018 50% 
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Cerni oara 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Imbunatatirea retelei 
de drumuri locale 

PNDL 6 488 834 2013/2018 52% 

 
 

Cop ceni 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. 
Modernizare, 

asfaltare drumuri 
comunale 4.5 km 

OG28/2013 5.148.000 2018  

2. 
Dotarea c minului 
cultural  sat Umetu 

OG28/2013 370.000 2018 În derulare 

3. 
Construc ie pod în 

punctul ACF comuna 
Cop ceni 

OG28/2013 1.471.000 2018 În derulare 

4. 
Modernizare, 

asfaltare drumuri 
comunale 4.25 km 

OG28/2013 6.606.000 
2018 În derulare 

 
Coste ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Asfaltare str zi 
comuna Coste ti 

PNDL 3.688.000 
2018  

2. Refacere punte pe 
râul Bistri a 

Buget local 80.000 
2018  

3. Asfaltare drumuri 
comunale i satesti 

PNDR 3.630.000 
2018  

4. Reabilitare sistem 
termic Scoala Ferigile 

PNDR 2.290.000 
2018  

 
Cre eni 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Constructia unei baze 
sportive 

OUG.28/2006 802728 
2018 

62% 

2 Sistem de canalizare 
i tratare a apelor 

uzate 

OUG 28/2013 43791040 
2018 

15% 

3 Asfaltare drumuri 
interioare de interes 

local 3km 

OUG 28/2013 22195820 
2018 

10% 

4 Asfaltare 2,1km 
drumuri de interes 

local 

OUG 28/2013 2006266 
2018 

PT 

5 Reabilitare sistem 
captare, aductiune i  

OUG 28/2013 1165693 
2018 

PT 
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extindere retea 
alimentare cu apa 

6 Modernizare, 
asfaltare1,6 km 
drumuri satesti 

C.L. Creteni i 
C.J. Valcea 

1102420 
2018 

PT 

7 Extindere sistem de 
canalizare i tratare a 

apelor uzate 

PNDR 70000000 
2018 

PT 

 
D e ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Modernizare i dotare 
Gradinita Fedelesoiu 
“ în comuna Daesti, 

judetul Valcea 

Fonduri 
europene 
(MDRAP) 

548616,42 Septembrie 
2017/Septembrie20

18 

10% 

2. Reabilitare, 
schimbare acoperis, 

mansardare partiala i 
dotare Scoala 

Generala cu clasele I 
- VIII ,com. Daesti, 
sat Sinbotin, jud. 

Valcea 

Buget de stat i 
cofinantare 
buget local 

(PNDL) 

1504927,00 Octombrie 2017/ 
Octombrie2018 

15% 

3. Modernizare drumuri 
de interes local în 

comuna Daesti 

Fonduri 
europene(MDR

AP 

2789778,54 Februarie 
2016/August 2018 

80% 

 
D nicei 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Modernizare DC 181 MDRAPFE 5243820 2018 65% 
2. Modernizare DC 182 MDRAPFE 3858612 2018 85% 
3. Extindere Alimentare 

cu apa 
MDRAPFE 1870658  80% 

4. Reabilitare scoala 
Launele de Jos 

MDRAPFE 696903 2018 P. T 

5. Canalizare i epurare 
ape menajere 

MDRAPFE 5524944 2019 S.F. 

6. Modernizare  drumuri 
locale 

MDRAPFE 9856312 - Implementa 
re proiect 

7. Construire sediul 
primarie 

MDRAPFE 1286592 - Implementa 
re proiect 

8. Reabilitare retea 
iluminat public 

MDRAPFE 511132 - Implementa 
re proiect 

9. Modernizare drumuri 
de interes local prin 
metode alternative 

MDRAPFE 722338 - Implementa 
re 

proiect 
10. Consolidare 

alunecarii teren 
CNI 5908004 - Implementa 

re proiect 
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Dr goe ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Asfaltare drumuri de 
interes local 

PNDL 
Buget local 

5.390.000 
2018 - 2020  

2. Construc ie teren de 
sport 

PNDR +buget 
local 

250.000 
2018  

 
Frânce ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Alimentare apa MDRAP 6.357.000 2018 57% 

2. 
Construc ie pod peste 

râul Bistri a Buget local 2.499.000 
2017-2018 

60% 

3. 
Asfaltare drumuri 

locale Buget local 2.871.000 
2017-2018 

79% 
4. Construire Primarie Buget local 1.392.00 2018 1% 

 
 
 

Ghioroiu 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Modernizare i 
asfaltare drumuri de 

interes local 

 
PNDL 

 
14.000.000 2017 - 2018  

 
Gl vile 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Sistem de canalizare 
centralizat  i sta ie 
de epurare ape uzate 
menajere i  sistem 

centralizat de 
alimentare cu ap  

Fonduri 
europene 

nerambursabile 
 

FEADR 

 
 

5.514.514,74 

 
 

12.10.2016 - 2018 

 
 

60% 
 
 

2 Drum de interes 
local, 

FEADR 2.531.397,04 24.08.2016 - 2018 90% 

3 Gr dini a cu program 
normal 

FEADR 936.259,64 29.06.2016 - 2018 95% 

4 Organizarea 
festivalului ,,Târg la 

Gl vile” 

FEADR 85.751 01.03.2017 - 2018 20% 

5 Pod pe DC 93 
GL VILE-

CIRE OAIA, 
PUNCTUL ,,LA 
DISPENSAR” 

Bugetul local 2.246.273 Martie 
2017/decembrie 

2018 

 
0% 

6 Pod ,,La Rudari” Bugetul local 232.900 2017 - 2018 0% 
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7 Alunecare de teren pe 
DC 97 Am r ti – 

Aninoasa 

Bugetul local 611.670 Martie 
2017/decembrie 

2018 

0% 

8 D.A.L.I. Asfaltare 
drumuri i uli e de 

interes local în 
lungime total  de 13 

km i constuire 
poduri peste pârâul 

Olteanca 

Bugetul local 100.000 Martie 
2017/decembrie 

2018 

0% 

 
Gole ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Reabilitare sediu 
Prim rie 

Gole ti(reabilitare 
termic  i schimbare 

învelitoare) 

Buget local 362303 2018 Licita ie 

 
Ione ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

 
1. 

Asfaltare drumuri de 
interes local i strazi 
în comuna Ionesti 

 
PNDL 

 
5 957 185 

 
2018 

 
In curs de 
licitatie 

 
Lalo u 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Extindere sistem 
alimentare cu ap  în 

satele Berbeşti i 
Olte ani 

PNDL 1.439.000 

2018  

 
 

L pu ata 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

 
Extindere re ea 

canalizare 
PNDL 2.641.000 2018  

 
Modernizare drumuri 

comunale 
PNDL 1.753.827 2017-2018  

 
Lunge ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Infiintare sistem de 
alimentare cu apa în 

PNDL 
5.453.573,00 2013 / 2018 80% 
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Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

2 Infiintare sistem de 
canalizare i statie de 

epurare în 
PNDL 

12.066.402,00 2015./2018 95% 

3 Modernizare strazi de 
interes local în 

comuna Lungesti; 
Pod B.A. , punct 

Cazane, Fumureni, 

PNDL 

3.925.029,00 2012 / 2018 93% 

4 Amenajare 
Gradinita+Scoala cu 
clasele I-IV ”Liviu 

Ionete”sat Fumureni, 

PNDL 

571.380,00 2016 /2017 finalizat 

5 Constructie drum DC 
54 în comuna 
Lungesti, sat 

Carcadiesti, limita cu 
comuna Madulari, 

L=1,640 km, judetul 
Valcea 

PNDL 

2.938.088,00 2017 /2018 100% 

6 Modernizare, 
Extindere Si Dotare, 
Camin Cultural Sat 

Fumureni, 

PNDR, sub-
masura 7.6 

2.136.816,39 2017 /2019 45% 

7 

Imbunatatirea calitatii 
mediului prin 
impadurirea 

terenurilor degradate 
în comuna Lungesti, 

judetul Valcea 

Programul de 
imbunatatire a 

calitatii mediului 
prin impadurirea 

terenurilor 
agricole 

degradate, 
reconstructie 

ecologica 

1.427.908,12 2015 /2021 90% 

8 Construire pod din 
beton armat pesta 
paraul Mamu, sat 
Dumbrava, punct 

Neamtu, PNDL II 1,103,479.21 

2018/2019 0 % 

9 Reabilitarea i 
Modernizarea Scolii 
Gimnaziale Lungesti PNDL II 2,585,712.84 

2018/2019 0% 

10 Reabilitarea i 
modernizarea 

Dispensarului Uman 
Lungesti, PNDL II 1,250,195.95 

2018/2019 0% 

11 Reabilitare mal 
paraul Mamu, 

Manastirea Mamu, 
Stanesti-Lunca 

Bugetul de stat – 
Situatii de 
Urgenta 

544.459,10 2016 /2018 85% 
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Matee ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
       ( lei)    

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Reabilitare, 
modernizare, 
consolidare i 

extindere Gradini a 
cu program normal 

cu trei s li de grup  , 
sat Greci 

M.D.R.A.P.F.E. 
-P.N.D.L. II- 

935.794 2017-2020 S.F. 

2. Re ea de canalizare 
(tronson 1+2)+ sta ie 

de epurare 
(SV1+SV2), 

M.D.R.A.P.F.E. 
-P.N.D.L. II- 

9.546.914 2017-2020 S.F. 

3 Achizi ie utilaj pentru 
dotarea S.V.S.U. 

F.E.A.D.R. 
M sura M3/6B 

334.440 2017-2018 S.F. 

 
M dulari 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Asfartare DC 63 A 
intersectia Bantesti 
(Scoala) Dimulesti 

L=1933 m 

Buget Local, 
PNDL 

1754416,00 Iulie 2016- 2018 10% 

2 Reabilitare drumuri 
comunale de interes 

local 

Buget Local, 
PNDL 

10957334,00 Febroarie 2017- 
2018 

0% 

 
M ld re ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. 

Infiintare Centru 
Local De Informare 
Turistica, Comuna 

Maldaresti 

PNDR 2007-
2013 (AXA 4 

LEADER) 
998582 02.07.2014 - 2018 80% 

2. 
Modernizare Drumuri 
De Interes Local In 
Comuna Maldaresti 

PNDL 19275190 
27.08.2015 - 
26.08.2019 

0% 

3. 
Realizare Sediu 

Primarie, Comuna 
Maldaresti 

PNDL 5322775 
27.08.2015 - 
26.08.2019 

0% 

4. 

Modernizare Drum 
Comunal Dc 145 Si 

Strazi Principale 
Telechesti - Scoala, 
Necsoaia Si Stroe 
Magura, 8,71 Km, 

PNDL 10997964.09 
27.08.2015 - 
26.08.2020 

0% 

5. 
Modernizarea 
Sistemului De 

Iluminat Public, 
PNDL 383460 2018 0% 
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Mih e ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. 
Modernizare Drumuri 

De Interes Local 
PNDR 5.500.000 2017-2020 40% 

2. 
Modernizare i 
asfaltare str zi PNDR 4.856.000 2018-2020 5% 

3. 
Construire Dispensar 

sat Buleta 
PNDR 2.650.000 2018-2020  

 
Milcoiu 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. 
Modernizare Drumuri 

De Interes Local 
DC27 

Buget de Stat 1.622.000 2017-2020 40% 

2. 
Modernizare i 
asfaltare DC26 

Buget de Stat 2.803.000 2018-2020 40% 

3. 
Înfiin are sistem 

alimentare cu ap  
Buget de Stat 2.278.000 2016-2020 90% 

Mitrofani 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. 

Dotarea serviciului 
voluntar pt. situa ii  

de urgen  cu 
buldoexcavator 

PNDR 336.000 2018  

 
Muereasca 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Construire pod peste 
paraul Muereasca în 
satul Muereasca de 

Sus 

Fonduri proprii 627000 2018/2018 2% 

2. Canalizare i epurare 
ape uzate în 

PNDL 6381233 2018/2020 0% 

3. Modernizare drum 
comunal DC 171 
Muereasca de Sus 

Fonduri 
guvernamentale 

PNDL 

1264000 2018/2019 0% 

4. Modernizare drumuri 
comunale 

PNDL 8027164 2018/2020 0% 

5. Regularizare parau 
Tulburea – reabilitare 
prag de fund punctul 

Dulca 

Fonduri proprii 380000 2018/2018 0% 

6. Amenajare teren de 
sport Scoala 
Gimnaziala 

Muereasca de Sus 

Fonduri proprii 70000 2018/2018 0% 
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7. Construire grup 
sanitar 

Gradinita Andreesti 

Fonduri proprii 82.000 2018/2018 0% 

 
N. B lcescu 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. 
Extindere apa i 

canalizare în comuna 
Nicolae Balcescu, 

PNDL 5.754.606 iul. 2019 PT 

2. 

Reabilitare, 
modernizare i dotare 
asezamant cultural, 
sat. Rotarasti, com. 
Nicolae Balcescu, 

jud. Valcea 

Programul 
prioritar national 

pentru 
construirea de 
sedii pentru 
asezaminte 
culturale, 
precum i 

reabilitarea 
modernizarea i 

dotarea 
asezamintelor 
culturale de 

drept public din 
mediul rural i 

urban mic 

1.145.568 mar. 2017 PT 

3. 
Modernizare i dotare 

camin cultural, sat. 
Valea Viei, 

PNDR 2014-
2020, 

Submasura 7.6 
837.547 iun.2019 SF 

4. 
Construire poduri, 

podete i punte 
pietonala 

PNDL 5.659.268 dec.2019 DALI 

 

Modernizarea 
sistemului de 

iluminat public 
stradal prin inlocuirea 
lamilor de iluminat 
clasice cu lampi de 

tip LED 

Buget local 129,000 iun.2018 - 

 

Realizare teren de 
sport multifunctional 

sintetic în incinta 
Scolii Gimnaziale 

Nicolae Balcescu  din 
satul Rotarasti, 

Buget local 145,000 sept.2018 - 

 

Modernizare spatiu 
existent în cladirea 

Scoala Veche 
Rotarasti, în vederea 

functionarii 
Bibliotecii comunale  

, satul Rotarasti 

Buget local 100,000 apr.2018 - 
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Olanu 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Modernizare drumuri 
de interes local în 

comuna Olanu 

Fonduri 
guvernamentale/

buget local 

3.897.000 2017/2020 0 

2. Modernizare drum de 
interes local-Strada 

targului 

Buget local 600.000 2017/2018 0 

3. Dotarea serviciului 
voluntar pentru 

situatii de urgenta în 
Comuna Olanu, 

Fonduri 
europene/buget 

local 

544.311 2017/2018 0 

 
 

Ote ani 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Prima înfiin are re ele 
publice de ap  i ap  
uzat , imbun t irea 
re elei de drumuri de 
interes local, prima 
înfiin are şi dotare 

centru pentru îngrijire 
copii tip,,After 

School", investi ii în 
scopul conserv rii 

specificului local i a 
moştenirii culturale 

Masura 
322”Renovarea, 

dezvoltarea 
satelor, 

imbunatatirea 
serviciilor de 
baza pentru 
economia i 

populatia rurala 
i punerea în 
valoare a 
mostenirii 

rurale”-PNDR 
2007/2013 -
2014/2020. 

Valoarea 
totala a 

proiectului 
este de 

12.645.740, 
din care 
eligibila 

10.178.460 

2015 - 2018 57% 

2. Pietruire i asfaltare 
DC 116  Carstanesti-

Otesani 

O.G. 28/2013 
 

4.727.815 
 

2012 - 2018 76% 

3. Pod din beton armat 
în comuna Otesani, 

O.G.28/2013 843.363 - 0 

4. Pod peste paraul 
Luncavat, Punctul 

Valculesti, Sat 
Carstanesti, 

Proiect nou - 
solicitare 

finantare prin 
P.N.D.L. 

3.955.498 - 0 

 
P u e ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Reabilitare DC 126 
P uşeşti – B. Govora 

OG 28/2013 
PNDL 

1.116.000 
2017-2018  

2. Demolare Pod 
Distilerie i 

construc ie pod nou 

Buget local 1.459.000 
2016 - 2018 15% 
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3. Modernizare drum 
communal DC 124 
Pausesti-Folesti” 

OG 28/2013 1.655.000 

2015-2018 79% 

4. Reabilitare drumuri 
s te ti 

Buget local 
PNDL 

5.221.000 
2017-2018  

 
P u e ti M gla i 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Refacere pod peste 
pârâul Ol ne ti, 
punctul Pietrari, 
Comuna P u e ti 

M gla i, 

Hot rârile de 
Guvern 

nr.752/2016 i 
975/2016 

1.700.298,00 
 

29.09.2017-12 luni 
 

Faza 
autorizatie de 

construire 

2. Extindere re ea 
alimentare cu ap  
comuna P u e ti 
M gla i, jude ul 

Vâlcea 

PNDL 
Subprogramul 
„Modernizarea 

satului 
românesc” 

1.519.718,38 
 

2018 - 6 luni Faza d.a.l.i. în 
evaluare 

 

3. Reabilitare dispensar 
medical uman în 
comuna P uşeşti 
M glaşi, Jude ul 

Vâlcea 

PNDL 
Subprogramul 
„Modernizarea 

satului 
românesc” 

1.065.034,00 
 

2018 - 12 luni 
 

Faza d.a.l.i. în 
evaluare 

 

4. Extindere i 
modernizare coala 

General  Valea 
Cheii, Comuna 

P uşeşti M glaşi, 

PNDL 
Subprogramul 
„Modernizarea 

satului 
românesc” 

739.116,00 
 

2018 - 12 luni 
 

Faza d.a.l.i. în 
evaluare 

 

5. Trotuare i spa ii 
verzi adiacente DN 
64 A km 8,50 – km 
14,60 în Comuna 
P u e ti-M gla i, 

Buget local 2.812.359,00 13.12.2016 - 36 
luni 

10% 

6. Reabilitare, 
modernizare i dotare 
a ez mânt cultural sat 

P u e ti-M gla i, 
comuna P u e ti-
M gla i, jude ul 

Vâlcea 

C.N.I. – S.A. 
Programul 
Na ional de 

Construc ii de 
Interes Public 
sau Social – 

Subprogramul 
A ez minte 
Culturale 

3.240.550,00 2017- 12 luni 
 

Proiect 
implementat 
de c.n.i. – s.a. 

 

7. Centru de zi i unitate 
de îngrijire la 

domiciliu în comuna 
P u e ti M gla i, 

Programul 
Opera ional 
Regional, 

Axa prioritar  

2.779.061,00 
 

De la lansarea 
apelului de proiecte 

– 12 luni 

PROIECT 
ELABORAT 
SI NEDEPUS 
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Peri ani 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Modernizare drumuri 
satesti , sat Mlaceni 

PNDL 2,423,053.00 Martie 2017/ 
decembrie 2018 

15% 

 
 

Pietrari 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Modernizare- 
asfaltare drum satesc 
Motesti-Solomonesti, 

Ograzi i Glod 

O.G.28/2013 4.878.711 2017 - 2018 60% 

2 Asfaltare drumuri 
comunale  i strazi 

5,05km 

O.G.28/2013 5.888.294 2017 - 2018 55% 

3 Asfaltare drumuri de 
interes local în 

comunele Barbatesti, 
Costesti, Pietrari 

O.G.28/2013 8.255.598,72 2017-2018 Depunere 
proiect 

4 Modernizare drumuri 
de interes 

local:”Drum La 
Miroiu” i “Drum 
Spatele Bisericii” 

O.G.28/2013 5.998.327,66 2017-2018 Depunere 
proiect 

5 Pod din beton armat 
3x21 m, peste paraul 

Otasau, punct La 
Miroiu-Coastele 

Cernii 

O.G.28/2013 2.760.342,09 2017-2018 Depunere 
proiect 

6 Asfaltare DC 151, 
Strada principala 

l=1800m 

O.G.28/2013 2.645.290,36 2017-2018 Depunere 
proiect 

7 Poduri din beton 
armat 6m, peste 

paraul Valea Sarata, 
punct  La Giurca i 
punct La Biserica” 

O.G.28/2013 638.168,05 2017-2018 Depunere 
proiect 

8 Modernizare i 
extindere sediu 

primarie 

O.G.28/2013 1.518.455,65 2017-2018 Depunere 
proiect 

9 Realizare scoala 
gimnaziala în sat 

Pietrari 

O.G.28/2013 3.450.271,85 2017-2018 Depunere 
proiect 

 
 

Racovi a 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Asfaltare 4,037 km 
drumuri s teşti, 

Buget de stat şi 
buget local 

4.173.000 
2013-2018 46% 
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Ro iile 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

 1. 

Proiect integrat 
pentru dezvoltarea 
infrastructurii în 
comuna rosiile - 

infiintare retea de 
alimentare cu apa, 
infiintare retea apa 
uzata i statie de 

epurare, modernizare 
drum satesc Balaciu, 
modernizare) camin 

cultrural 

PNDR 

10.378.147 
Decembrie 2015 / 

2018 
100% 

2. 

'Asfaltare drum 
comunal dc.79 

Rosiile-Pertesti-
gradistea km 0+000 - 

9+380 

PNDL 

15.163.586 
Iulie 2011/ 

Decembrie 2018 
87% 

3. 
Extindere er ea de 

ap  25,3 km 
PNDL 

3.694.000 Începe în mai 2018 0% 

 
Scundu 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Reabilitare i dotare 
Camin Cultural 

CNI 1.732.060,00 - PT 

2. Reabilitare i 
modernizare 
Dispensar 

Buget de stat 1.394.150,00 - PT 

3. Modernizare i 
extindere Baza 

sportiva 

Buget de stat 2.486.835 - PT 

4 Reabilitare drumuri 
agricole 

Buget de stat 7.424.203,00 - SF 

5 Realizarea unei 
centrale fotovoltaice 
conectata la reteaua 
publica de energie 

electrica în Comuna 
Scundu, 

Fondul Roman 
pentru Eficienta 

Energiei 

319.600,00 
cofinantare 

- SF 

6 Extindere retea 
publica de apa 

PNDL 2.205.644,00 - SF 

7 Extindere retea 
canalizare 

PNDL 5.376.733,00 - SF 

8 Modernizare drumuri 
de interes local 

PNDL 7.359.360,00 - PT 

9 Regularizare parau 
Scundu 

POS Mediu 4.200.000 - SF 
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10 Modernizare Scoala 
Gimnaziala Scundu 

Buget de stat 1.361.827 - PT 

11. Reabilitare retea de 
iluminat public 

Buget de stat 585.987 - SF 

 
Sine ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 RETEA 
CANALIZARE 

Identificare 
surs  finan are 

4.500.000 2018-2020  

2 MODERNIZARE 
DRUMURI DE 

INTERES LOCAL 
L= 5,3 km 

Identificare 
surs  finan are 

14.730.000 2018-2020 0% 

3 CONSTRUIRE 
Gr dini  

PNDR 2.600.000 2018-2020 0% 

 
Sl tioara 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 EXTINDERE 
RETEA 

CANALIZARE 
MENAJERA 

PNDL 4322960.00 
 

30.04.2013 75% 

2 MODERNIZARE 
DRUMURI DE 

INTERES LOCAL 
L=3,983 KM IN 

PNDL 4276794.50 
 

- 0% 

3 DOTAREA CASEI 
DE CULTURA 

,,DINU 
SARARU”,SAT 

MOGESTI, 

PNDR 370373.32 27.04.2017-
27.04.2019 

20% 

4 CONSTRUIRE 
TEREN DE SPORT 
SI LOC DE JOACA 
PENTRU COPII IN 

SAT RUGETU, 

PNDR 286910.19 12.12.2017-
12.12.020 

0% 

 
Stoene ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Sistem integrat de 
alimentare cu apa, 
statie de tratare, 

canalizare i statie de 
epurare 

AFM 7.676.120,28 14.05.2013/ 
23.04.2018 

85% 

2 Asfaltare 4,00 km i 
ranforsare 0,4 km 
drumuri satesti, 

PNDL 5.337.813 29.05.2017 
28.06.2018 

67% 

3 Extindere retea de 
canalizare menajera 

PNDL 10.980.197 - Obiectiv nou 
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4 Extindere retea de 
alimentare cu apa în 

satul Zmeuratu, 

PNDL 2.322.173 - Obiectiv nou 

5 Infiintare sisteme 
centralizate de 

alimentare cu apa i 
canalizare în satele 

Piscu Mare, 
Neghinesti, Deleni, 
Popesti i Gruiu, 

AFIR 13.803.085,37 - Obiectiv nou 

6 Construire gradinita 
parter, cu program 

normal, satul 
Dobriceni 

AFIR 1.347.478,95 - Obiectiv nou 

 
Stoile ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Continuare 
Stabilizare drum D.C. 

39 km 4+700 

Bugetul Local 1.090.916 2016-2018 80% 

2 Achizitie publica de 
servicii de proiectare, 

asistenta tehnica i 
executie de lucrari 
pentru obiectivul:  

Modernizarea drum 
comunal DC 37 i 

Ulita Centru Magazin 
Ursi 

Bugetul Local i 
MDRAPFE 

4.056.675 2017-2018 0% 

3 Continuare 
„Refacerea i 

protejarea platformei 
drumului ”Ulitei 

Sogor Malu”, de-a 
lungul raului Ursana, 
trecerea prin vad  i 
pod în punctul Malu 

Bugetul Local 233.333,33 2014-2018 32% 

4 Modernizare strada 
Ghiobesti i pod în 

punctul Manea 

Bugetul Local 186.000,00 2015 - 2018 60% 

5 Reabilitarea, 
extinderea i dotarea 
scolii gimnaziale, sat 

Ursi 

Bugetul Local i 
MDRAPFE 

1.353.482 2017 - 2018 0% 

6 Modernizare drum de 
interés local 

Bugetul Local i 
MDRAPFE 

12.545.297,35 2017-2020 0% 

 
irineasa 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare 

Stadiul fizic 

1 
Realizare pod peste 
Luncavat, Ciorasti-
Valea Alunisului 

Bugetul de stat 350 000 2018  
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tef ne ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Modernizare DC61 
Manastirea 

Morunglav-Calea 
Ferata 1,4 km 

Guvernamentala 1093,927 2013 / 2015 15 % 

2. Modernizare drumuri 
comunale i vicinale, 
com. Stefanesti, jud. 

Valcea 

Guvernamentala 5,270,179 2013 / 2015 10 % 

 
u ani 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Modernizare drumuri 
de interes local 

OG 28/2013 4.889.000 
2016-2018 50% 

3. Construit baza 
sportiva 

O.G. 28/2013 567.000 
2018 56% 

 
Tom ani 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare 

Stadiul fizic 

1 Modernizare 
infrastructura rutiera 

de interes local 

PNDR, SM. 7.2 4.356.697,95 
lei 

2017/ 2019 Executie 
lucrari 

2 Reabilitare i 
modernizare drumuri 

de interes local în 
satele Tomsani, 

Bogdanesti, Chiceni, 
Baltateni, Folestii de 
Sus i Folestii de Jos, 

PNDL 2017-
2020 

12.789.793,00 
lei 

2017/2020 Cerere de 
finantare 

3 Modernizare i 
reabilitare drumuri de 

interes local în sat 
Bogdanesti 

PNDL 2017-
2020 

3.817.799,16 
lei 

2017/2020 Proiectare, 
cerere de 
finantare 

4 ,, Constructie  Pod 
din Beton Armat 

peste paraul Bistrita  
în punctul Boereasca, 

PNDL 2017-
2020 

2.411.462,14 
lei 

2017/2020 Achizitie 
lucrari 

5 Construire pod peste 
raul Bistrita, punct 
Chiceni, DC 133 

PNDL 2017-
2020 

3.720.562,00 
lei 

2017/2020 Achizitie 
proiectare i 

executie 
lucrari 
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Vaideeni 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Reabilitare i 
modernizare Scoala 

cu clasele I - VIII, Sat 
Izvoru Rece 

C.N.I. 632.208 2017 - 2018 Proiectare 

2. Modernizare i 
reabilitare drumuri 

interes local -
Atarnati, Afanta, 
Bradatele, Lazuri, 
Tronson Ciocioi, 

Drum Vicinal Canal 
Valea Plaiului i 

construire pod peste 
Luncavat 

P.N.D.L. 8.421.044 2017 - 2018 Proiectare 

3. Reabilitare drumuri 
DC 137 i DC 138, 

P.N.D.L. 5.180.548 2017 - 2019 Proiectare 

4. Infiintare i dotare 
gradinita cu 2 sali de 
grupa, Sat Vaideeni 

P.N.D.R. 
7.2. 

774.772 2017 - 2020 Contractare 

5. 
Refacere drum interes 

local - Ion Ionescu 
H.G. 468/ 2016 346.000 2018  

 
Valea Mare 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Imbunatatire drumuri 
comunale 

HG 577/1997 4868034 
2018  

2. Construc ie Baza 
Sportiva 

OG 7-2006 555957 
2018  

 
Vl de ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 DRUMURI DE 
INTERES LOCAL 

PNDL 1.975.085,58 
 

Sept.2015/august 
.2018 

68% 

2 CONSOLIDARI 
TROTUARE IN 

SATUL PRIPORU 

BUGET 
LOCAL+CJV 

756.346,40 Dec.2016/dec.2018 55% 

 
Voice ti 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1. Amenajare drumuri 
comunale 

Buget de stat şi 
buget local 

9.984.000 
2018  
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Voineasa 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

2 Modernizarea re elei 
de drumuri de interes 

local 

PNDL 3865640 2012/2018  

5 Realizare PUZ i 
Regulament local de 

Urbanism pentru 
Dezvoltare zona 
turistic  Obârşia 

Lotrului 

Buget local 68544 2017-2018 - 

 
 

Z treni 

Nr. 
Crt  

Denumirea 
obiectivului de 

investi ii 

Sursa de 
finan are 

Valoare 
( lei) 

Termen de 
începere/finalizare Stadiul fizic 

1 Extindere re ea apa PNDR + Buget 
stat 

2.551.000 
2017-2018 

44% 

2. Modernizare drumuri 
locale 

PNDR + Buget 
stat 

3.890.000 
2017-2018 

26% 
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1.4 Comer  i protec ia consumatorului 
Comertul interna ional1 
   Exporturile de m rfuri (FOB), la nivelul jude ului  Vâlcea, în perioada 1.01. – 

31.10.2017, au fost  368828 mii euro, cu 12,7% (41511 mii euro) mai mari,  fa  de perioada 
corespunz toare a anului 2016. 

  În perioada 1.01. – 31.10.2017, volumul importului  a fost de  265504 mii euro CIF, cu 
18,6% (41682 mii euro)  mai mare, decât în perioada corespunz toare a anului 2016.  
            Balan a comercial , în perioada 1.01. – 31.10.2017, prezint  un excedent  comercial de 
103324 mii euro – pre uri FOB/CIF. 
           Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi (FOB/FOB) , în perioada  1.01. – 
30.09.2017, a fost de 144,9%. 
Comer ul exterior 

Denumire indicator UM 
1.I - 31.X. 20161) 

 
1.I - 31.X. 20172) 

 
Export FOB                

mii euro  
 

327317 368828 
Import CIF 223822 265504 
Soldul balanei comerciale (FOB/ 
CIF) 

103495 103324 

Gradul de acoperire al importurilor 
cu exporturturi (FOB/FOB) 

% 152,5 144,9 

       1)   date semidefinitive  
       2)   date  provizorii  
 

Exporturi FOB – Importuri CIF 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 " Diferenţele între datele pe total judeţ şi datele obţinute din însumarea secţiunilor pentru fiecare judeţ, datele pe secţiuni și datele 
obţinute din însumarea capitolelor pentru fiecare secţiune,sunt datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro. Datele pentru anul 
2016 sunt semidefinitive. Datele pentru lunile ianuarie-septembrie 2017 sunt  revizuite, iar cele pentru luna  octombrie şi 
perioada  1.I-31.X.2017 sunt  provizorii (conform metodologiei de realizare a statisticilor de comerţ internaţional.” 
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Exportul FOB de marfuri, pe sectiuni i pe principalele capitole din nomenclatorul combinat 
JUDETUL VALCEA                           mii euro 
COD  CAPITOLE  1.I – 31 .X  
NC DIN NC 2016 s) 2017 p) 

  Total 327317 368828 
I Animale  vii i produse animale 8156 6340 
II  Produse vegetale 3496 878 
III  Grasimi i uleiuri animale sau vegetale 376 245 
IV  Produse alimentare, bauturi, tutun 3642 4074 
V Produse minerale 300 9 
VI  Produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe 82349 99058 
VII Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea 73231 88494 
VIII Piei crude, piei tabacite, blanuri i produse din acestea 63 39 
IX  Produse de lemn, pluta i impletituri din nuiele 12607 15284 

X 
Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton; hartie i carton 
i articole din acestea 169 46 

XI  Materii textile i articole din acestea 27069 27214 
XII Incaltaminte, palarii, umbrele i articole similare 11983 16419 

XIII 
Articole din piatra, ciment, ceramica, sticla i din alte 
materiale similare 48 230 

XV Metale comune i articole din acestea 46275 40694 

XVI 
Masini, aparate i echipamente electrice; aparate de inregistrat 
sau de reprodus sunetul i imaginil 10349 15330 

XVII Mijloace de transport 34215 35193 

XVIII 
Instrumente i aparate optice,fotografice,cinematografice,de 
masura,de control sau precizie,instrume 14 1 

XX Marfuri i produse diverse 12964 19270 
XXII Alte produse nenominalizate în alta parte 1 11 

 
Importul CIF de marfuri, pe sectiuni i pe principalele capitole din nomenclatorul combinat  
JUDETUL VALCEA                       -mii euro- 
COD  CAPITOLE  1.I – 31.X  
NC DIN NC 2016 s) 2017 p) 

  Total 223822 265504 
I Animale  vii i produse animale 24614 30753 
II  Produse vegetale 9218 9697 
III  Grasimi i uleiuri animale sau vegetale 116 85 
IV  Produse alimentare, bauturi, tutun 7571 8109 
V Produse minerale 7672 8154 
VI  Produse ale industriei chimice i ale industriilor conexe 25505 30705 
VII Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea 23561 26124 
VIII Piei crude, piei tabacite, blanuri i produse din acestea 5708 6168 
IX  Produse de lemn, pluta i impletituri din nuiele 299 497 

X 
Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton; hartie i carton 
i articole din acestea 1834 3481 

XI  Materii textile i articole din acestea 31335 33725 
XII Incaltaminte, palarii, umbrele i articole similare 1978 4471 
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XIII 
Articole din piatra, ciment, ceramica, sticla i din alte 
materiale similare 2183 2209 

XV Metale comune i articole din acestea 37232 48654 

XVI 
Masini, aparate i echipamente electrice; aparate de inregistrat 
sau de reprodus sunetul i imaginil 25100 25592 

XVII Mijloace de transport 13323 18843 

XVIII 
Instrumente i aparat optice,fotografice, cinematografice, de 
masura,de control sau precizie 884 1147 

XX Marfuri i produse diverse 2831 4371 
XXII Alte produse nenominalizate în alta parte 2852 2719 

s)   date  semidefinitive  
p)   date  provizorii  
 

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Vâlcea face parte din structura 
Comisariatului Regional pentru Protec ia Consumatorilor Regiunea SV Oltenia (Craiova), entitate 
cu personalitate juridic, subordonat  Autorita ii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. 

Autoritatea National  pentru Protectia Consumatorilor coordoneaz  i realizeaz  strategia i 
politica Guvernului în domeniul protec iei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea i 
combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii i intereselor economice ale 
consumatorilor i are ca principale obiective:     

a) crearea unui cadru legislativ national în domeniul protectiei consumatorilor compatibil cu 
cel din Uniunea Europeana;     

b) desfasurarea activitatii de informare i educare a cetatenilor privind drepturile pe care le 
au în calitate de consumatori;     

c) desfasurarea activitatilor de supraveghere a pietei produselor i serviciilor destinate 
consumatorilor;     

d) protejarea consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte; 
 Pentru îndeplinirea acestor obiective Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor 
Vâlcea a desf surat activit i de supraveghere a pie ei produselor i serviciilor destinate 
consumatorilor, de verificare a respect rii dispozi iilor legale privind protec ia consumatorilor, 
referitoare la securitatea produselor i serviciilor, prin efectuarea ac iunilor de control pe pia , la 
produc tori, importatori, distribuitori, vânz tori, pe grupe de produse, astfel: 
-produse alimentare : pâine i produse de panifica ie, patiserie, cofetarie, zaharoase, lapte i produse 
lactate, carne i preparate din carne, peste i produse din peste, produse tradi ionale, produse BIO, 
suplimente alimentare,  legume i fructe, ape minerale, sucuri din fructe i b uturi r coritoare, 
conserve din legume i fructe etc;  
-produse nealimentare: produse electrocasnice de folosin  îndelungat , aparatur  i tehnic  de 
calcul, telefoane mobile, juc rii, produse cosmetice, articole de  inc l minte, produse textile, 
vopseluri i materiale de construc ii, detergen i, piese auto etc, ;  
-prest ri servicii: servicii de alimenta ie public , servicii turistice, servicii de agreement, servicii de 
telefonie, internet i cablu TV, servicii de între inere i estetic  personal , servicii de repara ii 
(service  auto), servicii de furnizare utilit i (energie electric , energie termic , ap -canal), servicii 
de transport persoane, servicii financiare bancare i nebancare IFN-uri etc. 

 
Principalii indicatori care dimensioneaz  activitatea Comisariatului Jude ean pentru 

Protec ia Consumatorilor Vâlcea, în anul 2017 comparativ cu anul 2016 
 

Denumire indicator 2017 2016 2017/2016 % 
Nr. ac iuni de control desf şurate 1716 1714 100,1 

 Produse alimentare 635 782 81,2 
 Produse nealimentare 510 528 96,6 
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Denumire indicator 2017 2016 2017/2016 % 
 Produse i servicii financiare 10 7 142,8 
 Servicii alimentare 348 218 159,6 
 Servicii nealimentare 207 169 122,48 
 Alte segmente  6 10 60 

    
Nr. total de PVCC cu amend  aplicat  264 477 55,3 
Nr. total de PVCC cu amend  încasat  242 433 55,9 
Amenzi aplicate, lei 521000 848400 61,4 
Amenzi incasate, lei 144500 228800 63,2 

    
Nr. total de PVCC încheiate, din care 621 823 75,5 

 Produse alimentare 262 418 62,7 
 Produse nealimentare 115 199 57,8 
 Produse i servicii financiare 7 1 700 
 Servicii alimentare 194 150 129,3 
 Servicii nealimentare 42 54 77,8 
 Alte segmente  1 1 100 

    
Nr total de probe prelevate 43 14 307,1 
Nr. total de probe neconforme 19 1 1900 
Valoarea m rfurilor comunitare  neconforme  
oprite  definitiv de la comercializare ( lei) 

9650 2364 408,2 

Valoarea m rfurilor extracomunitare  
neconforme  oprite  definitiv de la comercializare 
( lei) 

0 0 0 

Nr total petitii înregistrate în 2017,  
din care 

1114   990 112,5 

 Produse alimentare 150 125 120 
 Produse nealimentare 214 312 68,6 
 Produse i servicii financiare 69 65 106,2 
 Servicii alimentare 36 31 116,1 
 Servicii nealimentare 496 443 112 
 Alte segmente 149 14 1064 

    
Nr. total petitii închise în 2017 , din care 974 959 101,6 

 Cu rezolvare amiabil  468 407 115 
 Închise cu solutionare pozitiva 85 107 79,4 
 Retrase 7 13 53,8 
 Închise ca nesolutionabile 78 49 159,2 
 Redirectionate 33 29 113,8 
 Neîntemeiate 281 335 83,9 

 Clasate 22 19 115,8 

Valoarea desp gubirilor ( lei) 46640 52269 89,2 

    
Nr articole aparute în presa scrisa 65                                                                                                                           42 154 
Nr aparitii în emisiuni TV 32 12 267 
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Denumire indicator 2017 2016 2017/2016 % 
Nr conferinte de presa 0 0 0 
Nr de actiuni de consiliere în PPP tripartit cu 
mediatizare în presa 

4 1 400 

Nr de actiuni de consiliere în PPP tripartit f r   
mediatizare în presa 

2 6 33 

Nr de actiuni de consiliere cu op ec. în cadru 
organizat mediatizat în presa 

1 1 100 

Nr de actiuni de consiliere cu op ec. în cadru 
organizat fara mediatizare în presa 

12 4 300 

Numar mediu scriptic comisari - control 5,11 5,76 88,7 
 
Din analiza indicatorilor se observ  urm toarele aspecte: 
- Num rul ac iunilor de control a fost constant, având în vedere faptul c  num rul comisarilor 

cu drept de control a fost mai mic în 2017 fa  de 2016, media fiind de 336 ac iuni de control 
efectuate de un comisar în anul 2017, fa  de 298 ac iuni de control efectuate de un comisar în anul 
2016; 

- Se constat  cre terea ac iunilor de control în domeniul prest rilor de servicii (servicii 
alimentare, servicii nealimentare i servicii financiare), ponderea cea mai mare fiind în domeniul 
serviciilor alimentare , cre tere cu 159,6% în 2017 fa  de 2016; 

- In ceea ce prive te procesele verbale de constatare a contraven iei (PVCC) se constat  
sc derea cu 75,5 % în 2017, fa  de 2016, iar referitor la  procesele verbale de constatare a 
contraven iei prin care s-au aplicat amenzi contraven ionale se constat  sc derea cu 55,3 % în 2017, 
fa  de 2016; 

- Pentru a verifica dac  produsele expuse la comercializare pe pia a vâlcean  sunt conforme, 
în anul 2017 au fost prelevate cu 307,1% mai multe produse decât în anul 2016, iar dintre produsele 
prelevate 44% au fost neconforme în 2017, fa  de 7% în 2016; 

- Referitor la peti iile înregistrate în 2017 se constat  o cre tere a num rului  acetora cu 112,5 
% în 2017 fa  de 2016, cel mai mare num r de peti ii privind serviciile nealimentare, iar referitor 
la modul în care au fost solu ionate peti iile se constat  o cre tere a peti iilor solu ionate pe cale 
amiabil  cu 115,0% în 2017, fa  de 2016; precum i o sc dere a peti iilor neîntemeiate cu 83,9% în 
2017, fa  de 2016. 

Alt obiectiv important al activit ii CJPC Vâlcea se refer  la desf urarea activitatii de 
informare i educare a cetatenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori, prin 
toate mijloacele de comunicare, în special prin mass-media. Activitatea CJPC Vâlcea a fost 
mediatizat  prin publicarea de articole în presa local  i în cadrul unor emisiuni radio-tv, în anul 
2017 fiind mult mai intens mediatizat  activitatea decât în anul 2016. 

De asemenea, tot prin intermediul mass-mediei  s-a desf urat i o activitate de educare a 
consumatorilor prin prezentarea drepturilor consumatorilor i a modalit ilor prin care i le pot 
exercita, prin prezentarea actelor normative nou ap rute în domeniul  protec iei consumatorilor, 
precum  i prin prezentarea unor sfaturi pentru consumatori la achizi ionarea de produse i servicii.     

O rol important este i informarea i educarea elevilor, astfel c  anual, în data de 15 martie 
când se s rb tore te Ziua Mondial  a Drepturilor Consumatorilor, se organizeaz , în colaborare cu 
Ministerul Inv mântului, i concursul colar ”Alege! Este dreptul t u!”, cu diverse teme privind 
protec ia consumatorilor, concurs la care particip  elevi din clasele I–XI .   
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2.STAREA SOCIAL  

 

              2.1 Starea de s n tate i educa ie a popula iei 
 

S n tate 
Evolu ia  st rii de s n tate a popula iei generale din jude ul Vâlcea 
Anul 2017 s-a caracterizat, prin prisma evolu iei indicatorilor sintetici ai st rii de s n tate, 

printr-o îmbun t ire marcat  a st rii de s n tate a popula iei (mortalitate infantil  în sc dere 
marcat , mortalitate matern  cu valoare 0 în ultimii 4 ani, speran a de via  la na tere în cre tere, cu 
valori mai mari decât valorile na ionale). 
   Aspectele negative ale evolu iei st rii de s n tate sunt: inciden a prin tumori în cre tere 
(ponderea mortalit ii a sc zut uşor), cre terea morbidit ii prin afec iuni respiratorii, fenomene 
general întâlnite la nivel na ional. 

PRINCIPALII INDICATORI AI S N T II  2017/2016 
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natalit ii de la 19,9%o  în anul 
1975 la: 
2017: 5,66%o  
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Mortalitatea infantil  are o tendin  
de sc dere continu  chiar dac  în 2013 
a crescut fa  de anul 2012.  
2017: 4,8%o 
2016: 4,5%o 

Evolu ie oscilant  a mortalit ii 
generale, ascendent  în perioada 
1996-1998 i 2001-2005. Din 2005, 
uşoar  tendin  de sc dere. 
2017: 8,83%o 
2016: 9,01%o 
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Monitorizarea, evaluarea i promovarea st rii de s n tate s-a realizat prin desf şurarea de c tre 
DSP a activit ii în 3 domenii: 

I. Derulare programe na ionale de s n tate public  
II.  Control în s n tate public  

III.  Monitorizarea furnizorilor de servicii medicale  
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negativ .  
An 2017:   -3,16 %o  
An 2016:   -3,45 %o  

 

Ponderea principalele cauze de deces    an 2017                      an 2016   

 1.bolile  cardiovasculare                              64,13%                       63,30%  

 2.tumorile                                                    17,91%                       18,30%    

3.bolile ap. digestiv                                       5,83%                         5,65% 

4.bolile aparat respirator                               3,39%                        3,70% 

 5.leziuni traumatice                                       3,28%                         3,60%  

Speran a de via  la naştere (ambele 
sexe) evolu ie pozitiv  în ultimii ani.  
An 2017: 80,75 ani 
An 2016: 78,89 ani  

 

Mortalitatea matern  are o 
evolu ie pozitiv , 0 decese în 
ultimii 4 ani.  
An 2017: 0%o  
An 2016: 0%o  
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I. Derulare programe na ionale de s n tate public  2017/2016 
 Program  Subprogram/Domeniu/Interven ie 
1 PN de boli transmisibile 
  PN de vaccinare 

PN de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare  
PN de prevenire, supraveghere şi control al infec iei HIV  
PN de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei 
PN de supraveghere şi control al infec iilor asociate asisten ei medicale 

2 PN de monitorizare a factorilor determinan i din mediul de via  şi munc  
3 PN de boli netransmisibile 
  PN de depistare precoce activ  a cancerului - Subprogramul de depistare 

precoce activ  a cancerului de col uterin în regim de screening 
4 PN de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate - Spr. evaluare i 

promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 
  Intervenia Stil de via  s n tos 
  Intervenia evaluarea strii de s n tate a copiilor şi tinerilor 
  Interven ia evaluarea st rii de s n tate a populaiei generale 
5 PN de s n tate a femeii i copilului 
  Spr. pentru ameliorarea st rii de nutri ie a mamei i copilului 
  Spr.de s n tate a femeii 

 
Activit i i rezultate 

1.Programul na ional de boli transmisibile - a cuprins derularea a 5 programe distincte: 
PN DE VACCINARE  urm reşte protejarea s n ta ii popula iei împotriva principalelor boli 
prevenibile prin vaccinare, prin realizarea imuniz rilor conform  Calendarului na ional de vaccinare 
sau imunizarea grupelor popula ionale la risc (vaccinarea antigripal  sau vaccinarea în focare de 
boli infec ioase).  

Eficien a vaccin rii se atinge la efectuarea imuniz rilor la 95% din popula ia total  receptiv  
de a face boala. 

Aspecte deosebite: în anul 2017 s-a realizat o vaccinare eficient  cu vaccinul BCG, dar nu şi 
pentru vaccinurile ROR, DTPa-VPI-HB-Hib, DTPa-VPI, DTPa, datorit  înregistr rii unui num r 
crescut de refuz al vaccin rii, neprezent rii la vaccinarea programat , existen ei unui num r crescut 
de copii pleca i din localitate/ ar , dar înscrişi în listele de pacien i ai medicilor de familie, astfel 
încât exist  riscul apari iei îmboln virilor prin rujeol , oreion, rubeol , pneumonie, tuse convulsiv . 

 
 

 Nerealizarea vaccin rii minime eficiente de 95% din popula ia receptiv , s-a concretizat în 
înregistrarea de cazuri izolate/focare de boli care puteau fi prevenite. 

BCG HB dtPa HiB VPI ROR

copii 12 luni 97.74 62.64 64.43 64.43 64.43 64.8

copii 18 luni 98.05 95.42 30.76 30.76 30.76 94.31

copii 24 luni 98.3 90.12 91.76 91.76 91.76 94.12
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Vaccinarea antigripal  s-a realizat în procent de 64,18%, ac iunea se finalizeaz  în martie 2018. 
 An 2016 An 2017 
Doze primite 13300 31 948 
Doze administrate 13300 11 441 
Cazuri gripa confirmate 1 1 

 
PN de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare urm reşte men inerea sub 
control  a inciden ei bolilor transmisibile  prioritare, prin înregistrare şi interven ie activ  de limitare 
a num rului de îmboln viri. Morbiditatea înregistrat  prin boli transmisibile prioritare a fost: 

Boala An 2016 An 2017 
Inciden a Morbiditatea %ooo Inciden a Morbiditatea %ooo 

Varicela 875 218.75 332 82.75 
Infec ie urlian  0 0 38 9.47 
Scarlatin  40 10.76 28 6.97 
HAV tip A 206 49 19 4.73 
HV tip B 3 0.75 6 1.49 
Meningit  viral  11 2.75 2 0.48 
Boala Lyme 3 0.75 2 0.48 
Meningita bact. 2 0.50 1 0.24 

 
Tip boal  infec ioas  Nr cazuri 2016 Nr cazuri 2017 

Infec ii acute de c i respiratorii superioare 11760 14864 
Pneumonii  3391 2592 
Muşcaturi de animale cu risc rabic 
/tratament antirabic administrat 

618/618 607/607 

Aspecte deosebite evoluţie boli transmisibile în anul 2017: a sc zut num rul focarelor de 
hepatit  viral  epidemic  A cu cazuri multiple (1 focar) fa  de anul 2016 (8 focare);s-a înregistrat 
1 focar de infec ie urlian  (oreion), într-o comunitate de etnie rrom , datorit  lipsei vaccin rii 
copiilor;se men ine sc zut  morbiditatea pentru hepatit  viral  de tip B, eviden iind efectele 
vaccin rii; se men ine crescut num rul pl gilor prin muşc turi de animale (85% muşc turi câine) 
constituind o problem  social . 
 
PN de prevenire, supraveghere şi control al infec iei hiv/sida urm reşte reducerea r spândirii 
infec iei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc 
pentru infec ia HIV/SIDA i reducerea morbidit ii asociate cu infec ia HIV, prin asigurarea 
tratamentului bolnavilor cu infec ie HIV/SIDA. In anul 2017, s-a urmarit confirmarea cazurilor de 

BCG hepatitic B DTPa-Hib_VPI ROR

an 2016 98.04 95.42 30.76 94.31

an 2017 98.03 82.72 62.31 84.41
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infec ie HIV pentru gravidele i persoanele din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul 
infec iei HIV/SIDA: teste de confirmare 1060 efectuate/7 pozitive; luarea în eviden  a persoanelor 
cu infec ie HIV la nivelul unit ilor de boli infec ioase: 7 cazuri  noi. 
 

Activit i Persoane 
tratate 

Testare gravide 
prin met. ELISA 

Testare gravide 
în maternitate 

Consiliere 

An 2017 82  876 826 0  
An 2016 77 1320 544 15 

       
PN de prevenire, supraveghere şi control a tuberculozei urm reşte reducerea prevalen ei i a 
mortalit ii prin tuberculoz  şi  tratamentul bolnavilor cu tuberculoz . 

Activit i Diagnosticare persoane simptomatice 
suspecte 

Administrare 
chimioprofilaxie 

Anchet  
epidemiologic  

An 2017 6798 272 100% din cazuri 
An 2016 9112 224 100% din cazuri 

Aspecte deosebite înregistrate: sc derea num rului de persoane simptomatice suspecte; 
creşterea procentului de diagnosticare pozitiv  i administrare de tratament. 
 
PN de supraveghere şi limitare a infec iilor asociate asisten ei medicale urm reşte creşterea 
calit ii serviciilor medicale i siguran ei pacientului prin reducerea riscului de apari ie a infec iilor 
asociate asisten ei medicale. Înregistrarea, declararea i investigarea infec iilor asociate asisten ei 
medicale a fost: 

SPITAL An 2016 An 2017 
SJU Valcea 35 52 
Sp. Pneumoftiziologie Mih eşti 0 8 
SO Horezu 12 6 
SM Dr g şani 0 1 
Sp. Psihiatrie Dr goeşti 0 1 

Aspecte deosebite : a crescut preocuparea unit tilor pentru monitorizarea şi raportarea real  
a infec iilor asociate asisten ei medicale, datorit  intensific rii ac iunilor de control sanitar, formarii 
profesionale de c tre DSP a personalului medical pentru supravegherea i limitarea infec iilor 
asociate asisten ei medicale din cadrul SJU Valcea – CPCIN, dar i datorit  activit ii de acreditare 
a spitalelor, raportarea corect  fiind un indicator de acreditare.  

 
2.Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din mediul de via  şi 

munc  urm reşte protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de 
risc determinan i din mediul de via  şi munc .  

Au fost derulate toate sintezele de monitorizare a factorilor de mediu (12 sinteze) cu impact 
asupra s n t ii prin recoltarea, analizarea de probe i culegerea de date statistice medicale. 
Rezultatele au eviden iat c  factorii de mediu (ap  potabil  i îmbuteliat , aer exterior, contaminan i 
chimici, deşeuri medicale) nu au reprezentat un risc major pentru s n tatea popula iei: 740 probe de 
ap  recoltate/648, din care 123/79 probe neconforme; nr. probe apa fantani recoltate 274/286; nr. 
probe neconforme 112/143; 0/0 cazuri intoxica ii cu nitra i proveni i din apa de fântân , 96/0 cazuri 
intoxica ii neprofesionale cu produse chimice, 0/0 epidemii hidrice; 1 incident de poluare mediu 
prin incendiu depozit neconform deşeuri menajere înregistrat în Registrul Na ional. 

Aspecte deosebite: men inerea crescut  a sistemelor publice de alimentare cu ap  potabil  
din mediu rural care nu efectueaz  constant dezinfec ia apei: 10 sisteme; men inerea sistemelor 
publice de aprovizionare cu ap  potabil  neautorizate sanitar sau nemonitorizate: 5 sisteme. 

Au fost derulate toate sintezele de monitorizare a factorilor din mediul de munca (6 sinteze 
nationale) cu impact asupra s n t ii, prin recoltarea i analizarea de probe din mediul de munca sau 
investigarea conditiilor de munca prin aplicarea de chestionare: nr.determinari tricloretilena 6/5 
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conforme; investigare risc imbolnavire prin tuberculoza în unitatile sanitare 5 (activitate nou 
introdusa). Actiuni de evaluare i comunicare a factorilor de risc din mediul de munca la solicitare: 
46 determinari nivel sonor/78; 12 determinari depasite/14; 9 determinari nivel iluminare/ 14; 0 
neconforme/0 neconforme; nr. locuri de munca expertizate privind expunerea lucratorilor la camp 
electromagnetic 77/218; nr. expertise pentru locuri de munca în conditii deosebite 3 buletine/7 
buletine;  

Rezultatele au eviden iat c  factorii din mediul de munca au avut urmatorul impact: 2 boli 
profesionale/0 boli profesionale.  

Monitorizarea factorilor de risc alimentari s-a realizat prin derularea tuturor sintezelor 
na ionale. Rezultatele comparate au fost urm toarele, primele valori reprezentând anul 2016: A fost 
evaluat  starea de nutri ie şi alimenta ia popula iei  prin investigarea a 50/50 persoane cu domiciliul 
în Rm. Valcea i aplicarea a 50/50 chestionare privind dieta zilnic . 
Au fost monitorizate suplimentele alimentare prin 2/2 probe analizate i 31/29 produse verificate; 
alimentele tratate cu radia ii prin 2/2 probe analizate; alimentele cu adaos de vitamine, minerale i 
alte substante prin 38/31 probe verificate; nivelul de iod din sarea iodata pentru consum uman prin 
60/20 probe verificate; evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destina ie 
nutri ional  special  prin 10/11 probe evaluate; verificarea respect rii limitelor de migrare pentru 
materiale şi obiecte care vin în contact cu alimentele prin 4/5 probe evaluate. 
Nu s-au inregistrat cazuri de toxiinfec ii alimentare: 0/0 focare TIA. 
 
 3.Programul na ional de depistare precoce activ  a cancerului col uterin prin 
efectuarea test rii Babeş-Papanicolau  
      In graficul de mai jos se observ  cre terea num rului de cazuri noi depistate (odat  cu apari ia 
screeningului), cre terea prevalen ei cancerului de col uterin i sc derea mortalit ii prin cancer de 
col uterin (cre terea prevalen ei i men inerea num rului de decese la acela i nivel).  

Adresabilitatea prin program este îns  în continu  sc dere, efect resim it la nivel na ional. A 
crescut îns  adresabilitatea pentru testul Babeş Papanicolau în spitale, efect al conştientiz rii asupra 
importan ei depist rii precoce. 

Un alt aspect îmbucur tor este sc derea mortalit ii specifice (18 decese în 2017 şi 2016, fa  de 
25 în 2015), efect pozitiv incontestabil al programului de screening. 

 

 
 
 

0

1000

2000

3000

4000

Screening La ginecopate

Evolutia testarii Babes Papanicolau in 
perioada 2012-2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nr. femei 

Tipul testării



Județul Vâlcea – Raport privind starea economico-social  - 2017 

 

79 

 
 

4.Programul na ional de  evaluare şi promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 
Subprogramul de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate urm reşte 
îmbun t irea st rii de s n tate a popula ie prin promovarea unui stil de via  s n tos i combaterea 
principalilor factori de risc. 
4.1.Interven ii pentru un stil de via  s n tos 

Activit i   2017 2016 

Campanii de IEC confom calendarului OMS  10 campanii 10 campanii 

Campania privind descurajarea consumului de plante 
etnobotanice i substante psihoactive  

257 beneficiari 350 beneficiari 

Campania privind Bolile cu transmitere sexuala 154 beneficiari 554 beneficiari 

Campania privind Hepatitele i bolile infectioase -
Interventii pentru promovarea sanatatii în comunitati de 
i grupuri vulnerabile 

413 beneficiari - 

Campania privind  Igiena generala i individuala 175 beneficiari 417 beneficiari 

Activit i   2017 2016 

Campania privind sanatatea orala 541 beneficiari 329 beneficiari 

Campania privind canicula 170 beneficiari 242 beneficiari 

Campania privind Bolile sezonului rece 276 beneficiari 223 beneficiari 

Campanie privind alimenta ie s n toas  şi activitate 
fizic  în gr dini e i şcoli 

2326 beneficiari 3941 beneficiari 

Promovarea unui stil de via s n tos prin organizarea de 
intervenii de prevenie pentru reducerea consumului 
d un tor de alcool. 

28 beneficiari - 

Difuzarea de materiale pe probleme de s n tate  57 45 

Parteneriate în domeniul promov rii s n t ii  36 29 

 
4.2.Evaluarea st rii de s n tate a copiilor şi tinerilor prin efectuarea activit ilor de triaj 
epidemiologic, dispensarizare boli cronice, examene de bilan  i evaluarea comportamentelor de risc 
la copii (fumat, violen , consum de droguri, alimenta ie nes n toas , sedentarism, tentative suicid, 
consum alcool) i evaluare pentru autorizare sanitar . 
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Aspecte deosebite înregistrate 
1.Men inerea constant  a unui num r de unit i de inv mânt neautorizate sanitar datorit  
neîndeplinirii condi iilor minime de amenajare şi dotare, ce constituie factori de risc pentru 
afec iunile aparatului locomotor, afec iunile ochiului i boli infecto-contagioase respiratorii i 
digestive pentru copii i tineri (17,84% unit i neautorizate 2017,19.36%-unit i neautorizate 2016) 
2.caren e în igiena individuala şi educa ia sanitar  prin inregistrarea constant  a unui num r mare 
de pediculoze i micoze la evaluarea prin triaj epidemiologic a st rii de san tate dup  vacan ele 
şcolare (2017- 0.34% pediculoze; 2016- 0.48% pediculoze) 

 
3.creştere alarmant  a copiilor dispensariza i cu predominan  boli aparat locomotor, boli 
neuropsihice i boli metabolice ce sugereaz  un cumul de factori de risc existen i at t în cadrul 
familiei dar i al unit ilor de inv mânt  

 
4.creşterea num rului de copii cu dezvoltare fizic  dizarmonic  atât la indicatorii pentru in l ime, 
dar mai ales pentru greutate ce sugereaz  ca factor de risc, factorii comportamentali i caren e de 
educa ie sanitar . 

 
5.re ea de asisten  medical  şcolar  disfunc ional  ca num r de specialişti i distribu ie pe mediul 
urban i rural ( 17 medici şcolari cabinete medicale scolare urban, 66 asistente cabinete medicale 
scolare urban, medici stomatologi 7 cabinete medicale scolare urban, asistenti medicali cabinet 
stomatologie 7 cabinete medicale scolare urban). 
 

5.Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 
In 2017 au fost probleme legate de aprovizionare cu contraceptive – de la MS (nu au fost 

primite contraceptive). In rest indicatorii arata o mai buna derulare a programului ( procentul 
copiilor care primesc lapte praf trebuie sa se situeze sub 30% din sugarii 0-1 an). 
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SUBPROGRAM  INTERVEN IE   2017   2016 
Ameliorarea 
st rii de 
nutri ie a 
mamei i 
copilului 

Profilaxia distrofiei la copiii cu 
vârst  0-12 luni, prin 
administrare de lapte praf; 

607 beneficiari 
19% din copiii  
0-1 an 

833 beneficiari 
37% din copiii  
0-1 an 

Profilaxia malnutri iei la copiii 
cu greutate mic  la naştere 

227 beneficiari, 
100% din copiii 
eligibili 

259 beneficiari 
100% din copiii 
eligibili 

S n tate a 
femeii 

Profilaxia sindromului de 
izoimunizare Rh 

85 Beneficiari, 
100% din femeile 
eligibile 

75 Beneficiari, 
100% din femeile 
eligibile 

 
II. Control în s n tate public  
  AC IUNI 2016 2017 
1. Controlul respect rii normelor igienico-sanitare în conformitate cu 

legisla ia în vigoare şi  a calit ii produselor alimentare.  
561 642 

2. Controlul respect rii normelor igienico-sanitare în conformitate cu 
legisla ia în vigoare şi  a calit ii apei potabile. 

101 108 

3. Controlul respect rii normelor igienico-sanitare în unit ile de turism şi  
a calit ii apei de îmb iere din piscine i ştranduri. 

72 77 

4. Controlul respect rii normelor igienico-sanitare în unit ile care pot 
reprezenta un risc pentru s n tatea public   

366 476 

5. Control privind respectarea prevederilor Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
numar produse tutun 

42 100 

6. Controlul respect rii  securita ii i s n t ii în munc . 10 12 
7. Controlul respect rii normelor de igien  şi s n tate public în cabinetele 

de înfrumuseare şi a produselor cosmetice 
105 94 

8. Controlul pentru verificarea plasrii pe pia  a produselor biocide 82 120 
9. Control pentru verificarea normelor de igien  şi s n tate public  în 

unit ile de înv mânt. 
174 199 

10. Controlul respect rii legisla iei în vigoare în cabinetele medicale  201 287 
11. Controlul respect rii legisla iei în unit ile sanitare cu paturi. 104 129 
12. Controlul respect rii legisla iei în unit ile de transfuzie sanguin . 5 7 
13. Controlul gestion rii deşeurilor rezultate din activit ile medicale. 218 294 
14. Nr.  amenzi 43 87 
15. Ac iuni de îndrumare şi consultan . 48 22 
16. Alerte rapide Conform adreselor  MS. 17 11 
17. Controale tematice stabilite de DSP-DCSP Vâlcea 4 4 
18. Controale tematice stabilite de MS, conform program rilor   MS 53 44 
19. Numar sesizri rezolvate. 379 306 
20. Controale de necesitate 0 0 
21. Controale comune cu alte autorit i 18 24 
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III.  Monitorizarea activit ii centrelor de permanen   
În jude ul Vâlcea sunt organizate 4 centre de permanen  fixe, în care profeseaz  25 medici 

i 25 asistente medicale, cu 18 localit i arondate, deservind 56865 locuitori. 

  
 
 

 
 

Adresabilitatea a crescut continuu. Procentul cazurilor rezolvate la sediul centrelor de 
permanen  (cazuri care nu necesit  trimitere la alt e alon al asisten ei medicale) este în cre tere. 
Procentul trimiterilor la spital, cu echipaj de urgen  a sc zut continuu în ultimii doi ani. 

 
               Casa de Asigur ri de S n tate Vâlcea este institu ie public  ce gestioneaz  asigur rile 
sociale de s n tate ce reprezint  principalul sistem de finan are a ocrotirii s n t ii popula iei care 
asigur  accesul la un pachet de servicii de baz  pentru asigura i. 

Servicii medicale 
La încheierea contractelor pentru anul 2017 p r ile au avut în vedere interesul asigura ilor şi 

au inut  seama de economicitatea, eficien a i calitatea serviciilor medicale. 
            Pentru asigurarea accesului populației jude ului Valcea la servicii medicale, medicamente 
compensate i gratuite i dispozitive medicale în anul 2017, C.A.S. Valcea a încheiat 494 de 
contracte, în urmatoarea structura:  
 

Nr. 
crt. 

Tipul de asistenta medicala 

Numar contracte incheiate 

2016 2017 

1. Asistenta medicala primara 218 216 

2. 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatile clinice 

33 32 
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Nr. 
crt. Tipul de asistenta medicala 

Numar contracte incheiate 

2016 2017 

3. 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatile paraclinice  

15 18 

4 
Asisten a medical  de specialitate de recuperare-reabilitare a 
sanatatii (unit i sanitare ambulatorii de recuperare) 20 20 

5 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatea de medicina dentara 53 55 

6 Asistenta medicala spitaliceasca 11 11 
7 Asistenta medicala de urgenta i transport sanitar 1 1 
8 Ingrijiri medicale la domiciliu 8 6 

9 
Acordarea medicamentelor cu i fara contributie personala în 
tratamentul ambulatoriu 

64 64 

10 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor 
deficiente organice sau fiziologice 

70 70 

11 
Reabilitare a sanatatii în unitati sanitare cu paturi (sanatorii, 
preventorii) 1 1 

 Total 
494 494 

 
          Asistenta medicala spitaliceasca  
 In anul 2017 au fost incheiate un numar de 11 contracte cu furnizori de servicii spitalicesti din 
judetul Valcea (6 spitale de subordonare locala, 5 spitale cu capital privat).  
         Situatia privind sumele decontate fiecarei unitati sanitare cu paturi în anul 2017, comparativ 
cu anul 2016, se prezinta conform tabelului de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Total 2016 Total 2017 

1 

SPITALUL JUDETEAN VALCEA 76.220.047,05 81.119.128,59 

DRG 62.117.971,68 67.357.111,16 

CRONICI 10.223.635,99 9.072.764,23 

SPITALIZARE DE ZI 3.702.969,40 4.409.677,19 

  complexitate suplimentara 175.469,98 279.576,00 

2 

SPITALUL MUNICIPAL DRAGASANI 9.628.001,80 10.005.286,68 

DRG 6.673.597,09 6.918.889,14 

CRONICI 898.626,26 874.604,57 

SPITALIZARE DE ZI 2.055.778,45 2.211.792,97 
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Nr. 
crt. Denumire furnizor Total 2016 Total 2017 

3 

SPITALUL ORASENESC HOREZU 8.434.833,12 8.602.247,93 

DRG 4.432.748,55 4.134.555,93 

CRONICI 2.552.885,08 2.962.848,33 

SPITALIZARE DE ZI 1.449.199,49 1.504.843,33 

4 

SPITALUL ORASENESC BREZOI  3.370.289,29 3.744.617,07 

DRG 2.246.196,48 2.651.433,04 

CRONICI 600.779,41 570.485,60 

SPITALIZARE DE ZI 523.313,40 522.698,43 

5 

SPITALUL  TBC MIHAESTI  7.507.875,35 7.497.608,12 

DRG  2.537.904,44 2.555.821,53 

CRONICI 4.799.290,91 4.783.176,82 

SPITALIZARE DE ZI 170.680,00 158.609,77 

6 SPITALUL  PSIHIATRIE DRAGOESTI  4.184.186,65 4.156.940,76 

7 

SC INCARMED SRL  1.873.916,49 1.964.215,96 

 DRG 1.428.176,69 1.530.806,64 

SPITALIZARE DE ZI 445.739,80 433.409,32 

8 SC AMAMED SRL  380.716,80 379.964,46 

9 

SC CLINICA RAPITEST 747.052,91 910.677,52 

DRG 139.981,35 293.285,67 

CRONICI 249.132,56 251.339,42 

SPITALIZARE DE ZI 357.939,00 366.052,43 

10 SC BALNEOMEDCENTER SA 2.005.949,37 2.235.052,14 

 
CRONICI 883.344,37 933.567,13 

SPITALIZARE DE ZI 1.122.605,00 1.301.485,01 
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Nr. 
crt. Denumire furnizor Total 2016 Total 2017 

11 SC DOINAMED  SRL 238.131,18 244.288,47 

  TOTAL 114.612.000,00 120.859.427,41 

 
            Se observa ca în anul 2017 s-a inregistrat o crestere cu peste 5% a sumelor decontate 
unitatilor sanitare cu paturi, fapt ce a condus la o crestere, în anul 2017, a numarului persoanelor 
care au beneficiat de servicii medicale spitalicesti. 

 
Dispozitive i proteze medicale 

In anul 2017 au fost incheiate 70 contracte cu furnizorii de dispozitive medicale acreditati 
conform Ordinului Presedintelui CNAS. 

In anul 2017, bugetul alocat de CNAS pentru aceasta categorie de servicii medicale a fost 
la nivelul solicitarilor astfel incat s-au eliminat listele de asteptare.  

In cursul anului 2017 au fost aprobate 10.522 dispozitive medicale , astfel: 
  
 
 Orteze pentru membrul superior:                    15 
 Orteze pentru membrul inferior:                  246 
 Incaltaminte ortopedica:                               237 
 Dispoz. deficiente vizuale:                       107 
 Dispozitive protezare stomii i incontinenta urinara:             4978 
 Proteze membru inferior:                           91 
 Proteze membru superior:            4 
 Dispozitive de mers:                    373 
 Orteze coloana vertebrala:        155 
 Proteza externa de san          48 
 Aparat oxigen:        3609 
 Protezare în domeniul O.R.L.                                         659 

TOTAL                        10.522 
 
      Medicamente cu i fara contributie personala 

Pentru asigurarea furniz rii medicamentelor compensate i gratuite în anul 2017 au fost 
incheiate în anul 2017 un numar de 64 contracte (din care 38 contracte în mediul urban i 26 de 
contracte în mediul rural) cu furnizorii de servicii farmaceutice pentru un numar de 134 farmacii 
(din care 80 farmacii în mediul urban i 54 farmacii în mediul rural) i 31 oficine locale de 
distributie în mediul rural. 

Contractarea cu furnizorii de medicamente i materiale sanitare s-a realizat atât pentru 
eliberarea medicamentelor cu i f r  contribu ie personal  în tratamentul ambulatoriu cât i pentru 
eliberarea medicamentelor i a materialelor sanitare specifice din unele programe na ionale de 
s n tate eliberate prin farmaciile cu circuit deschis. 

Consumul de medicamente în anul 2017, comparativ cu anul 2016, se prezinta astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire lista 
de 

medicamente 

Consum în 
anul 2016(mii 

lei) 

Consum în 
anul 

2017(mii lei) 

Categorii de asigurati care beneficiaza de 
retete din lista de medicamente respectiva 

1 
LISTA A 

compensat 90% 
15.033,28 

 
 
15.319,95 

Toate categoriile de asigurati. Urmatoarele 
categorii de asigurati (veteranii de razboi, 
persoane cu handicap, revolutionari de 
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Nr. 
crt. 

Denumire lista 
de 

medicamente 

Consum în 
anul 2016(mii 

lei) 

Consum în 
anul 

2017(mii lei) 

Categorii de asigurati care beneficiaza de 
retete din lista de medicamente respectiva 

razboi, deportati, detinuti politici, copii 0-18 
anii i gravide), beneficiaza de 100%  
la pretul de referinta din lista. 

2 
LISTA B 

compensat 50% 
26.837,82 

 
 
 

29.390,87 

Toate categoriile de asigurati + pensionari 
cu pensie < 900 lei, care beneficiaza de pana 
la 3 medicamente din lista B cu compensare 
de 90%.  
Urmatoarele categorii de asigurati (veteranii 
de razboi, persoane cu handicap, 
revolutionari de razboi, deportati, detinuti 
politici, copii 0-18 anii i gravide),  
beneficiaza de 100% la pretul de referinta 
din lista. 

3 
LISTA D 

compensat 20% 
 

3.158,30 
 

3.138,35 
Toate categoriile de asigurati. 

4 
LISTA C1 

gratuite 
 

33.683,94 

 
35.989,14  

Pacienti cu afectiuni cronice  

5 
LISTA C2 

gratuite 
 

22.873,79 
 

29.949,51 
Pacienti în evidenta pe PROGRAME 
NATIONALE DE SANATATE 

6 
LISTA C3 

gratuite 
 

2.119,01 
 

2.029,02 
Gravide + copii cu varsta intre 0-18 ani 

7. 
Numar retete 

eliberate  
1.031.100 

1.040.285 
- 

Se observa ca în anul 2017 fata de anul 2016, se inregistreaza o crestere atat a consumului 
de medicamente cat i a numarului de prescriptii medicale eliberate, ca urmare a cresterii numarului 
de pensionari cu pensie < 900 lei, care beneficiaza de pana la 3 medicamente din lista B cu 
compensare de 90%.  
 

Medicamente i materiale sanitare utilizate în    programele nationale 
În anul 2017, la nivelul jude ului  s-au derulat şi finan at din bugetul fondului na ional unic 

de asigur ri de s n tate, din sume alocate din venituri proprii ale MSP precum i din subven ii 
primite din bugetul fondului na ional unic de asigur ri de s n tate  programe na ionale  curative 
derulate numai prin contracte încheiate cu C.A.S. Valcea.  

Dintre acestea, medicamentele utilizate pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu 
diabet zaharat, al bolnavilor oncologici – forme orale i unele forme injectabile, pentru tratamentul 
st rii posttransplant al pacien ilor transplanta i precum şi pentru unele boli rare (mucoviscidoza, 
scleroz  amiotrofic ), s-au eliberat prin farmaciile cu circuit deschis, asigurându-se accesibilitatea 
şi continuitatea tuturor bolnavilor, eliminându-se astfel aglomera ia, tensiunile i nemul umirile 
pacien ilor.  
 Asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor interna i s-a efectuat 
conform necesarului lunar, în condi iile legii, prin farmaciile spitalelor nominalizate s  deruleze 
subprograme, neexistând disfunc ionalit i în derularea programelor. 

Asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu s-a efectuat 
prin 61 farmacii cu circuit deschis din jude . 

Situatia comparativa, 2017 fata de 2016, a bolnavilor care au beneficiat de tratament 
în cadrul Programelor/subprogramelor nationale de sanatate, se prezinta astfel: 
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Nr. 
crt.  

Program/Subprogram de sanatate Numar bolnavi 
tratati 
2016 

 

Numar bolnavi 
tratati 
2017 

 
1. Subprogramul de tratament al bonavilor cu 

afectiuni oncologice 
1.462 1.506 

2. Programul national de diabet zaharat 13.179 16.784 
3. Programul national detratament  boli rare  8 11 

4. Programul national de boli endocrine 192 144 
5. Programul national de ortopedie 295 239 
6. Hemofilie i talasemie 13 14 
7. Hemodializa i dializa peritoneala 310 396 
8. Transplant de organe 89 88 

 TOTAL 15.548 19.182 

Se observa o crestere cu 23%, în anul 2017, a numarului de bolnavi inscrisi în Programele 
nationale de sanatate. Acest fapt s-a datorat, în special, cresterii numarului de bolnavi diganosticati 
cu diabet zaharat. 

 
       Evaluare furnizori 

Compartimentul Evaluare Furnizori a desfasurat în anul 2017, urm toarele activit i: 
• Asigurarea secretariatului comisiei de evaluare care funcioneaz  la nivelul CAS 

Valcea; 
 Asigur , la cerere, evaluarea furnizorilor de servicii medicale i eliberarea deciziilor de 

evaluare ale acestora; 
 Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente i 

materiale sanitare, dac  îndeplinesc condi iile prev zute de legislatia în vigoare. 
• Întocmeste i eliberaeaza toate documentele rezultate în urma deciziilor comisiei de 

evaluare. 
Situatia furnizorilor de servicii medicale evaluati în anul 2017, comparativ cu anul 2016, se 
prezinta astfel: 
 

Nr. 
Crt. 

 
Categoria de furnizor 

Numar furnizori 
2016 2017 

1. Spitale 7 7 
2. Furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu 30 1 
3. Farmacii i oficine 89 106 
4. Cabinete de medicin  dentar   51 17 
 

5. 
Furnizori de investiga ii medicale paraclinice  
– radiologie şi  imagistic  medical  

1 7 

 
6. 

Furnizori de investiga ii medicale paraclinice 
 – laboratoare de analize medicale 

4 9 

 
7. 

Cabinete medicale de medicin  de familie, cabinete medicale de 
specialitate, centre medicale, centre medicale de diagnostic  tratament 

75 228 

8. Furnizori de dispozitive medicale 3 3 
9. Centre de dializa 1 2 
10. Recuperare medicala 6 14 
11. Urgenta prespitaliceasca 0 1 

 TOTAL 245 395 
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Formulare i carduri europene 
Activitatea de eliberare de formulare europene i carduri europene de asigurari sociale 

de sanatate a avut ca principala finalitate certificarea statutului de asigurat, conferirea acestui 
statut diferitelor categorii de persoane din statele membre UE sau din statele cu care România 
are încheiate acorduri bilaterale, precum i punerea în practic  a prevederilor Regulamentelor 
CEE 883/2004, 987/2009 şi 988/2009. Structura num rului de formulare/carduri europene 
eliberate în anul 2017 fata de anul 2016, se prezint  astfel: 

 
Nr. 
Crt. 

 
Tip formular 

Formulare europene 
emise 

Formulare europene primite 
din state UE /SEE 

2016 2017 2016 2017 
0 1 2 3 4   5 
1 E001 3 4 29 24 
 E104 95 86 7 0 
2 E106 sau S1 similar 5 9 52 95 
3 E107 4 3 250 193 
4 E108 12 13 20 47 
5 total E109 sau S1 similar 0 0 5 4 
6 total E112 sau S2 similar 11 12 0 0 
7 E115 0 0 0 0 
8 total E121 sau S1 similar 33 25 8 10 
9 E125 19 28 597 790 
10 E126 7 8 2 2 
11 E127 0 0 56 0 
12 CEASS 2444 2781 x x 
13 CIP 397 234 x x 
 

 
 

Educație 
 

Inspectoratului Şcolar al Jude ului Vâlcea are în subordine toate institu iile de înv mânt 
preuniversitar (de mas  şi special, unit ile conexe acestora i unit ile în care acestea îşi desf şoar  
activitatea) , în total 137 de unit i cu personalitate juridic  (18 gr dini e, 90 şcoli generale, 27 licee, 
2 unit i de înv mânt special, un Palat al Copiilor i dou  Cluburi ale Copiilor, Casa Corpului 
Didactic, Centru Jude ean de Resurse şi Asisten  Educa ional , un Club Sportiv Şcolar. 

Viziunea Inspectoratului Şcolar al Jude ului Vâlcea este determinat  de imperativul ridic rii 
şcolii vâlcene la standarde calitative de nivel european, propice form rii unui înv mânt modern i 
asigur rii unor resurse umane înalt competitive.  

Se dore te formarea unor genera ii de tineri activi i creativi, cu gândire flexibil , cu abilit i de 
comunicare intercultural  şi cu competen e lingvistice, digitale, tehnologice i antreprenoriale, care 
s  contribuie la stimularea procesului de înv are activ  pe tot parcursul vie ii. 

  Construc ia unui înv mânt de calitate, desf şurat, pe cât posibil, în şcoli dotate la nivel 
european, reprezint  prioritatea ISJ Vâlcea, ca institu ie care gestioneaz  procesul de înv mânt. 

 Promovarea unui înv mânt de calitate, modern i flexibil, stimularea creativit ii, 
abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în rela iile profesor-elev, munca în echip , dezvoltarea 
rela iilor de colaborare care valorific  experien a elevilor la nivelul cunoaşterii intelectuale şi 
estetice, în sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunic ri strategice interinstitu ionale 
vor oferi un model de progres educa ional, generator de cet eni activi i productivi, ap i s  se 
integreze cu succes în via a comunit ii. 
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Inspectoratul Şcolar Jude ean Vâlcea este o institu ie public  a c rei misiune este de a asigura 
cadrul propice desf şur rii unui înv mânt de calitate, pentru a oferi noi i importante avantaje 
educa ionale tinerilor vâlceni prin transformarea fiecarei unit i şcolare într-un locaş de cultur  şi 
civiliza ie, de a consolida rolul şcolii ca principal  institu ie de educa ie şi înv mânt, ca centru de 
resurse educa ionale pentru comunitate, de a asigura educa iei o calitate european  prin procesul de 
înv mânt, de a forma elevii ca viitori cet eni, activi i creativi, capabili s  se integreze pe pia a 
muncii i într-o societate dinamic  de tip european. 

Prin obiectivele propuse, dezvoltate în planul opera ional, Inspectoratul Şcolar al Jude ului 
Vâlcea a urm rit ca sistemul de înv mânt la nivelul jude ului s  fie compatibil cu bunele practici 
europene prin implementarea sistemului de management al calit ii i asigurarea credibilit ii i 
eficien ei în perspectiva descentraliz rii înv mântului preuniversitar şi a promov rii valorilor 
educa ionale europene. 

Planul managerial al Inspectoratul Şcolar al Jude ului Vâlcea şi-a propus atingerea 
urm toarelor obiective prioritare: 

 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie ; 
 Asigurarea calităţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate şi 
economie bazată pe cunoaştere; 
 Pregătirea pentru descentralizarea totală; 
 Reconstrucţia sistemului de învăţământ rural. 
 

Re eaua de înv mânt 
Priorit ile manageriale ale ISJ Vâlcea privind dezvoltarea  re elei de înv mânt: 

a. Creşterea ratei de participare prin: 
- sprijinirea accesului la studiile obligatorii de 10 ani pentru cei care au abandonat 

şcoala/ absolven ii de gimnaziu; 
- restructurarea re elei şcolare în func ie de indicii demografici i programele de 

dezvoltare la nivel local şi regional, precum i adaptarea la pia a muncii; 
- reducerea înv mântului simultan; 
- sprijinirea accesului la educa ie a elevilor proveni i din medii dezavantajate, în 

vederea prevenirii i combaterii marginaliz rii i a excluziunii sociale; 
- facilitarea accesului tinerilor la programe de educa ie şi formare profesional  de tip a 

doua şans . 
b. Diversificarea ofertei de servicii educa ionale: 
 asigurarea şanselor egale în educa ie pentru copiii cu CES, creşterea particip rii acestora la  

educa ie; 
 adecvarea serviciilor educa ionale la nevoile copiilor şi elevilor supradota i i a celor capabili  

de performan  înalt . 
 
          Unit i cu personalitate juridic  i structuri în anul colar 2016-2017 

Sc derea popula iei şcolare, reorganizarea impus  la finele anului şcolar precedent, 
necesitatea eficientiz rii cheltuielilor de personal i reorganizarea ciclului liceal, au dus la reducerea 
num rului de posturi la nivel de jude  i au avut ca efect sc derea num rului de clase/nivel de 
înv mânt. 

 
Re eaua unit ilor de înv mânt cu personalitate juridic : 
 

Nr. 
crt. 

Nivelul unit ii de înv mânt cu personalitate 
juridic  

Num r unit i de înv mânt cu 
personalitate juridic  

1 a. Înv mântul de mas  118 
2 Preşcolar  2 
4 Gimnazial  88 
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5 Profesional 1 
6 Liceal   27 
7 b. Înv mânt  special  2 
8  I.S.J./ unit ți conexe 7 
9 Total unit i cu personalitate juridic  127 

 
          Unit ți de înv ț mânt conexe:      

Nr. crt. Denumirea  unit ii  cu PJ Num r de unit i 
1 Casa Corpului Didactic Vâlcea 1 
2 Centrul Jude ean de Resurse i Asisten  Educa ional  Vâlcea 1 
3 Centrul Jude ean de Asisten  Psihopedagogic  Vâlcea 1 
4 Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea 1 
5 Clubul Copiilor Horezu 1 
6 Clubul Copiilor Dr g şani 1 
7 Clubul Sportiv colar Râmnicu Vâlcea 1 
 TOTAL 7 

   Unit i cu personalitate juridic  i structuri în anii colari 2017-2018 
Sc derea popula iei şcolare, reorganizarea impus  la finele anului şcolar precedent, 

necesitatea  eficientiz rii cheltuielilor de personal i reorganizarea ciclului liceal, au dus la reducerea 
num rului de posturi la nivel de jude  i au avut ca efect sc derea num rului de clase/nivel de 
înv mânt. 
a. Re eaua unit ilor de înv mânt cu personalitate juridic : 

Nr. 
Crt. 

Nivelul unit ii de înv mânt cu 
personalitate juridic  

Num r unit i de înv mânt cu 
personalitate juridic  

1 a.  Înv mântul de mas  123 
2 Preşcolar  7 
3 Gimnazial 88 
4 Profesional 1 
5 Liceal   27 
6  b. Înv mânt  special  2 
7  I.S.J./ unit ți conexe 7 
8 Total unit i cu personalitate juridic  132 

 
b. Re eaua unit ilor de înv mânt: 

An colar 2016-2017 

Nr 
crt  

Tipul unitatilor de invatamant 

Nr. unit i  inv mânt cu 
personalitate juridic  2016-

2017 

Nr. structuri 
arondate în anul 
colar 2016-2017 

URBAN RURAL  URBAN RURAL  

1 
Unit i de înv mânt de nivel 
pre colar 2 0 60 180 

3 Unit i de înv mânt de nivel primar 0 0 7 40 

4 
Unit i de înv mânt de nivel 
gimnazial 13 75 12 19 

5 
Unit i de înv mânt de nivel 
profesional 0 1   

6 Invatamant liceal 24 3   
7 Înv mânt special 1 1   

  Total 40 80 79 239 
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An colar 2017-2018 
 

Nr  
crt  

Tipul unitatilor de invatamant 

Nr. unit i  inv mânt cu 
personalitate juridic  

2017-2018 

Nr. structuri arondate 
în anul colar 2017-

2018 

URBAN RURAL  URBAN RURAL  

1 
Unit i de înv mânt de nivel 
pre colar 7 0 55 176 

3 Unit i de înv mânt de nivel primar 0 0 7 42 

4 
Unit i de înv mânt de nivel 
gimnazial 13 75 12 16 

5 
Unit i de înv mânt de nivel 
profesional 0 1   

6 Invatamant liceal 24 3   
7 Înv mânt special 1 1   

  Total 45 80 74 234 
 

Se observ  o reducere a num rului de structuri arondate în anul colar 2017-2018, 
motivul fiind sc derea num rului de elevi, atât în mediul urban, cât i în mediul rural. 

 
Num r clase i efective elevi 
Centralizator num r clase i num r elevi, an colar 2016-2017 

     Înv mânt de mas  
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     Centralizator num r clase i num r elevi, an colar 2017-2018 
     Înv mânt de mas  

 

 
 

 Se observ  o sc dere a num rului de elevi, sc dere semnificativ  fiind la clasa 
preg titoare. 
b. Centralizator num r clase i num r elevi, an colar 2016-2017 
     Înv mânt special 

 
 
 



Județul Vâlcea – Raport privind starea economico-social  - 2017 

 

93 

     Centralizator num r clase i num r elevi, an colar 2017-2018 
     Înv mânt special 
 

 
 
Dezvoltarea resursei umane 
Date statistice: 
Posturi ocupate pentru: 

1. Completarea normei didactice – 31 
2. Intregiri norma - 20 

     3. Transfer restrangere de activitate – 18 
     4. Detasare pentru rezolvarea restrangerii de activitate – 9 
     5. Pretransfer – 105 
     6. Titularizarea conform art. 253 din legea 1/2011 – 51 
     7. Mentinerea în activitate peste varsta de pensionare - 106 

 
Concursul  de titularizare  -  iulie 2017 

- Nr candidati inscrisi – 670 
- Nr candidati prezenti – 370 
- Nr candidati cu note intre 7,00 - 10 – 97 
- Nr candidati cu note intre 5,00 – 6,99 – 127 

1 2 3 4 5 6 7
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20 18

9
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- Nr candidati cu note intre 1,00 – 4,99 – 64 
- Nr candidati cu lucrari anulate - 3 

 
 
Repartizati pe posturi dupa concursul din iulie 2017 

- Titulari – 30 
- Repartizati pe posturi titularizabile - 14 
- Detasati la cerere – 49 
- Detasati în interesul invatamantului - 116 
- Suplinitori calificati – 642 

 
Pana la 31.08.2017 s-au pensionat un numar de 183 cadre didactice. 
Concedii fara plata acordate pentru motive personale– 103 
Concedii cu plata acordate pentru redactare teza doctorat – 2 
Concedii pentru ingrijire copil - 101 
       Ocuparea posturilor cu personal didactic în anul scolar 2017 - 2018 
 Numar total posturi didactice  -  4181; 
 Numar posturi ocupate cu titulari  -  3309; 
 Numar posturi ocupate cu suplinitori calificati care au sustinut CNU – 758; 
 Numar posturi ocupate cu personal didactic asociat (PCO)  -  54; 
 Numar posturi ocupate cu personal didactic pensionat (PCO)  -  32; 
 Numar posturi ocupate cu suplinitori cu studii superioare în alt domeniu decat cele 

corespunzatoare postului  -  25; 
 Numar posturi ocupate cu studenti în curs de calificare  -  1; 
 Numar posturi ocupate cu absolventi de studii medii  -  2. 
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Asigurarea unui management de calitate   
Inspectoratul colar Jude ean Vâlcea a organizat în anul 2017 o sesiune, conform 

dispozi iilor legale, a concursului pentru ocuparea func iilor vacante de director i de director 
adjunct din unit ile de înv mânt de stat din jude ul Vâlcea dup  cum urmeaz :   

Sesiunea iunie – iulie 2017 
Au fost scoase la concurs un num r de 70 funcții de director și 13 de funcții de director 

adjunct pentru ocuparea func iilor vacante din unit ile de înv mânt de stat din jude ul  Vâlcea. 
În aceast  etap  au fost admi i un num r de 66 candida i i au promovat un num r de 

53 candida i, respectiv 42 cadre didactice pentru func ia de director i 11 cadre didactice 
pentru func ia de director adjunct. 

                      
Situa ie statistica la începutul anului colar 2016-2017  

TOTAL DIRECTORI    125 TOTAL DIRECTORI ADJUNCTI    40 
Numiti prin 
concurs 

Numiti prin detasare în 
interesul invatamantului 

Numiti prin 
concurs 

Numiti prin detasare în 
interesul invatamantului 

0 125 0 40 
Situa ie statistica an colar 2017-2018 la data de 31.08.2017 

TOTAL DIRECTORI    130* TOTAL DIRECTORI ADJUNCTI    38** 
Numiti prin 
concurs 

Numiti prin detasare în 
interesul invatamantului 

Numiti prin 
concurs 

Numiti prin detasare în 
interesul invatamantului 

107 13+5=18 36 2 
 *Pentru anul colar 2017-2018, în reteaua colar  au fost aprobate 5 gr din e cu program 

prelungit ca unit i cu personalitate juridic  la nivelul municipiului Rm. Vâlcea; 
 ** Pentru anul colar 2017-2018, dou  unit i de înv mânt nu au îndeplinit condi ia pentru 

postul de director adjunct. 
Organizarea  fazelor jude ene ale olimpiadelor i concursurilor colare 
 În jude ul Vâlcea, olimpiadele şi concursurile din calendarele Ministerului Educa iei 

Na ionale,  s-au desf şurat cu respectarea ordinului nr. 3035/10.01.2012. Astfel au fost organizate 
etapele jude ene a 37 de olimpiade școlare la care au participat   6627 de elevi, dintre care 1389 
elevi au obtinut premii și mențiuni la etapele jude ene, loturile interjude ene i na ionale fiind 
formate din 780 de elevi -  444 de elevi la regionale şi 336 elevi care s-au deplasat la etapele 
na ionale.  
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De asemenea au fost organizate etapele jude ene la 36 de concursuri na ionale la care au 
participat 1412  elevi care au obtinut 376  premii și mențiuni la nivel jude ean, loturile na ionale 
fiind formate din 197 elevi care s-au deplasat la etapele na ionale. 

Sub coordonarea ISJ Vâlcea au fost organizate fazele na ionale ale urm toarelor olimpiade 
i concursuri na ionale:  

 olimpiada na ional  la disciplinele din aria curricular  tehnologii; 
 olimpiada na ional  de astronomie i astrofizic ; 
 faza na ional  a olimpiadei de handbal feminin-înv mânt gimnazial; 
 concursul na ional ”Cultur  i civiliza ie în Romania”; 
 concursul na ional ”trepte matematice. 

 
Examene na ionale 
Participare, evaluare i rezultate ob inute: 
a) Evaluare na ional - 2017 - clasa VIII 
La nivelul jude ului Vâlcea, la finele anului colar 2016-2017 în  clasa a VIII-a s-a 

înregistrat un num r de 3.334 de elevi din care pentru examenul de evaluare na ional  s-a înscris 
un num r de 2.720 de elevi, iar un num r de 614 de elevi au optat pentru alt  modalitate de 
continuare a studiilor.  

 

 
Aproximativ 54% din num rul elevilor de clasa a VIII-a sunt din mediul urban, iar 46% 

din mediul rural. Doar 43% din elevii din mediul rural s-au înscris pentru examenul de capacitate, 
în compara ie cu cei din mediul urban unde ponderea a fost de 57%. 

Matematic   
La examenul de capacitate la matematic  au absentat un num r de 66 de elevi, reprezentând 2,43% din 
totalul elevilor înscri i, iar la limba i literatura român  un num r de 64 de persoane, reprezentând 
2,35%. 

Mediu RURAL  URBAN 

 

Absen i la 
matematic  

36 30 

Absen i la 
limba român  

36 28 

81.6%

18.4%

Elevi însciși la Examenul de Capacitate
Elevi care au avut altă opțiune

43.0%

57.0%

60.4%

39.6%

RURAL URBAN
Elevi însciși la Examenul de Capacitate
Elevi care au avut altă opțiune

54.5%
56.3%

45.5%
43.8%

Absenți la matematică Absenți la Limba și literatura 
română

RURAL

URBAN
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Remarc m, num rul absenților din mediul rural este mai mare decât cel al elevilor din mediul 
urban. 
 Nota medie ob inut  la matematic  a fost de 6,194   de puncte/elev, evolu ia dup  mediu de 
reziden  i sex  a fost una diferit . Nota medie pe mediul urban fiind mai mare decât cea de ob inut  de 
elevii din mediul rural. Nota medie ob inute de fete a fost mai mare decât cea ob inut  de b ie i. 

Sex / Mediu RURAL  URBAN Total general 

F 5,553 7,162 6,450 
M 4,838 6,642 5,903 

Total general 5,232 6,911 6,194 

 Remarc m, evolu ia slab  a elevilor din mediul rural în compara ie cu cei din mediul urban. 
Nota medie obținut  de elevii din mediul rural este de 5,232, iar al elevilor din mediu urban este de 
6,911. 
Distribu ia elevilor dup  nota ob inut  la matematic  a fost urm toarea: 
 

Grupe de elevi dup  
nota 

ob inut  la matematic  
RURAL  URBAN 

Nota 1 10 6 
1-1,99 45 25 
2-2,99 124 73 
3-3,99 206 128 
4-4,99 160 108 
5-5,99 175 178 
6-6,99 126 160 
7-7,99 121 216 
8-8,99 102 245 
9-9,99 62 318 

Nota 10 3 63 

Total general 1.134 1.520 

 

 
 

Structura elevilor dup  nota ob inut  la matematic  pe medii de reziden . 
 

Din graficul de mai sus, remarc m, c  cei mai mul i dintre elevii din mediul urban au luat note 
între 9 i 9,99, în mediul rural, cei mai mul i dintre elevi au luat note între 3 i 4.  
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Discrepan ele dintre cele dou  medii de reziden  sunt evidente i în ceea ce prive te num rul 
elevilor care au luat 10: 63 de elevi în mediul urban, fa  de numai 3 din mediul rural. Num rul elevilor 
care au luat nota 1 este de 10 în mediul rural, iar în mediul urban acesta este de 6.  

 

Grupe de note la matematic  RURAL URBAN 

Sub 5 48% 22% 
Peste 5 52% 78% 

Raport între  
ponderea elevilor cu note peste 5 i 

 ponderea elevilor cu note sub 5 
1,081 3,471 

 Grupe 
de elevi 

dup  nota 
ob inut  la 
matematic  

Nr. 
elevi 

 

Nota 1 16 
1-1,99 70 
2-2,99 197 
3-3,99 334 
4-4,99 268 
5-5,99 353 
6-6,99 286 
7-7,99 337 
8-8,99 347 
9-9,99 380 

Nota 10 66 

Total 2.654 

 Pe unit i colare evolu ia notelor a fost urm toarea: 
Grupe de note  
la matematic  

Num r  
unit i colare 

Sub 5 37 

Peste 5 92 

Total jude  Vâlcea 129 

Aproximativ 29% din num rul de unit i colare au ob inut o not  medie la matematic  sub 5, iar 
peste 70% din num rul total de unit i colare au note medii la matematic  peste 5.  
 
Limba i literatura român  
 
 Nota medie la limba român  a fost de 6,977 de puncte/elev. 

Sex / Mediu RURAL  URBAN Total general 

F 7,350 8,341 7,902 
M 6,141 7,398 6,884 

Total general 6,807 7,885 7,425 
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Dup  mediu de reziden  al elevului nota medie la limba român  în zona rural  a fost de 6,807 de 
puncte/elev, în compara ie cu nota medie ob inut  în mediu urban care a fost de 7,885 puncte/elev . Fetele 
au ob inut o not  medie mai mare cu aproape un punct decât b ie i. 

Grupe de elevi dup  
nota ob inut  la lb. 

român  
RURAL  URBAN 

Nota 1 4 9 
1-1,99 11 5 
2-2,99 26 20 
3-3,99 67 31 
4-4,99 77 37 
5-5,99 158 127 
6-6,99 185 148 
7-7,99 232 227 
8-8,99 239 370 
9-9,99 134 523 

Nota 10 1 25 

Total general 1.134 1.522 

 Dac  în mediu urban num rul elevilor care au ob inut nota 10 la limba român  a fost de 25 de 
persoane, în mediul rural num rul acestora a fost de o persoan . 

 
 
 
În mediul urban cei mai mul i elevi au ob inut note cuprinse între 9 i 10, iar zona rural  cei mai 

mul i dintre elevi au ob inut note între 8 i 8,99. 
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Grupe de note la limba  
i literatura român  

RURAL  URBAN 

Sub 5 16% 7% 
Peste 5 84% 93% 

Raport între  
ponderea elevilor cu note peste 5 i 

 ponderea elevilor cu note sub 5 
5,130 13,922 

 

Grupe de 
elevi  
dup   
nota 

ob inut  la 
lb. român  

Nr. 
elevi 

Nota 1 13 
1-1,99 16 
2-2,99 46 
3-3,99 98 
4-4,99 114 
5-5,99 285 
6-6,99 333 
7-7,99 459 
8-8,99 609 
9-9,99 657 

Nota 10 26 

Total 2.656 

Pe unit i colare evolu ia notelor a fost urm toarea: 

Grupe de note  
la limba i literatura român  

Num r  
unit i colare 

Sub 5 7 

Peste 5 122 

Total jude  Vâlcea 129 
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Nota medie la capacitate.   
Nota medie la capacitate a fost de 6,809 puncte/elev. Remarc m, din tabelul de mai jos, diferen e 
semnificative între mediul rural i mediul urban, respectiv, între fete i b ie i 

Sex / Mediu RURAL  URBAN Total general 

F 6,449 7,749 7,174 
M 5,487 7,026 6,395 

Total general 6,017 7,400 6,809 

 Toate mediile de 10 s-au înregistrat în zona urban . 
Grupe de elevi dup  

nota medie la 
Capacitate 

RURAL  URBAN 

Nota 1 4 5 
1-1,99 16 11 
2-2,99 56 28 
3-3,99 110 59 
4-4,99 173 123 
5-5,99 203 140 
6-6,99 180 187 
7-7,99 182 234 
8-8,99 147 330 
9-9,99 63 393 

Nota 10 - 10 

Total general 1.134 1.520 

  
Grafic evolu ia structurii elevilor pe grupe de note a fost urm toarea: 
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a) Examenul na ional de bacalaurea- 2017  
La Examenului Na ional de Bacalaureat,sesiunea iunie-iulie 2017, la nivelul jude ului 

Vâlcea, s-au înscris un num r de 2.816 absolvenți de liceu din care 2.435 promoția anului 2017 i 
381 absolvenți din alte promoții. 

 

Filiera 

Num r absolvenți înscriși la 
Examenul Național de 

Bacalaureat din promoția 
curent  

Num r de elevi 
înmatriculați în clasele 
terminale în anul școlar 

2016-2017 

Gradul de înscriere 
la Examenul 
Național de 
Bacalaureat 

Tehnologic  805 1.518 53,0% 

Teoretic  1.494 1.869 79,9% 

Voca ional  136 166 81,9% 

Total 2.435 3.553 68,5% 
 
Au fost constituite 10  centre de examen aprobate de comisia na ional  de bacalaureat cf adresei 

nr.3088/09.06.2017. 
 
 

Status absolvent Num r  
absolven i Pondere 

 Prezent la toate probele 2.688 95,5% 

 Prezent la cel pu in o prob  49 1,7% 

 Eliminat din examen 7 0,2% 

 Absent 72 2,6% 

Num r elevi participan i la 
Examenul Na ional de Bacalaureat, jude ul Vâlcea 2.816 100,0% 

 
Gradul ridicat de participare la toate probele este ridicat. De asemenea, au fost elimina i 7 

absolven i pentru tentativ  de fraud  i au absentat un num r de 72 de persoane. 
În anul colar 2016-2017, num rul elevilor înscri i în clasele terminale de liceu era de 3.553 

de elevi din care s-au înscris la Examenul Na ional de Bacalaureat un num r de 2.435. Aproximativ 
o treime din num rul elevilor înscri i în anul colar 2016-2017 nu s-au înscris la Examenul Na ional 
de Bacalaureat organizat la nivelul jude ului Vâlcea.  

 
La nivelul județului Vâlcea gradul de promovabilitate a Examenului Național de 

Bacalaureat a fost 70,98%. 
 
La nivelul jude ului Vâlcea gradul de promovabilitate al absolven ilor prezen i la Examenul 

Na ional de Bacalureat, sesiunea iunie-iulie 2017, a fost mult mai ridicat în cazul absolven ilor 
provenind din filierele teoretic  i voca ional  în compara ie cu cei proveni i de pe filiera tehnologic: 
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D

istribu
ia gradului de prom

ovabilitate la E
xam

enul N
a

ional de B
acalaureat 

 pe filiere educa
ionale, sesiunea iunie-iulie, jud. V

âlcea 

Promovabilitatea generală, Tehnologică, 42.41%

Promovabilitatea generală, Teoretică, 86.92%

Promovabilitatea generală, Vocațională, 83.33%

Promovabilitatea promoției curente, Tehnologică, 
46.25%

Promovabilitatea promoției curente, Teoretică, 
90.42%

Promovabilitatea promoției curente, Vocațională, 

88.97%

Promovabilitatea altor promoții, Tehnologică, 
29.30%

Promovabilitatea altor promoții, Teoretică, 35.64%

Promovabilitatea altor promoții, Vocațională, 
28.57%

Prom
ovabilitatea generală

Prom
ovabilitatea prom

oției curente
Prom

ovabilitatea altor prom
oții
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Nr. 
crt. 

Unitatea colar  

Nr. 
absolven i 
promova i 

la 
Examenul 

Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 
prezen i 
pentru a 
sus ine 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 

din 
promo ia 
curent  

promova i 
la 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 

din 
promo ia 
curent  
prezen i 
pentru a 
sus ine 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 

din alte 
promo ii 

promova i 
la 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 

din alte 
promo ii 
prezen i 
pentru a 
sus ine 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. absolven i la Bacalaureat, jud. 
Vâlcea 1.903 2.681 1.800 2.351 103 330 

1 
CN  "ALEXANDRU 
LAHOVARI" 

205 208 204 207 1 1 

2 
CN  "GIB MIHAESCU" 
DRAGASANI 

230 243 227 233 3 10 

3 
CN  "MIRCEA CEL B TRÂN" 
RM. VALCEA 

275 280 273 277 2 3 

4 CNI MATEI BASARAB 184 190 183 188 1 2 

5 
COL.  DE SILVICULTURA SI 
PROTECTIA MEDIULUI 

29 81 19 50 10 31 

6 COL.  ECONOMIC 152 223 150 213 2 10 

7 
COL.  ENERGETIC RM. 
VALCEA 

109 149 97 127 12 22 

8 L. "C-tin Brâncoveanu" HOREZU 165 271 161 240 4 31 

9 
L. DE ARTE "V. Giuleanu" RM. 
VALCEA 

33 46 32 41 1 5 

10 L. G. rnea B beni 18 47 18 38 0 9 

11 L. Gh. Surdu BREZOI 41 44 40 43 1 1 

12 L. P. Buzescu BERBESTI 91 155 86 140 5 15 

13 
L. SANITAR "ANTIM 
IVIREANU" 

78 113 72 100 6 13 

14 LTe GRADISTEA 14 29 12 20 2 9 

15 LTe LADESTI 17 35 15 29 2 6 

16 LTe MACIUCA 7 21 4 13 3 8 

17 
LTh "Cpt. N. Ple oianu" RM. 
VALCEA 

2 6 2 4 0 2 

18 
LTh "Gen. Magheru" RM. 
VALCEA 

4 16 2 6 2 10 

19 LTh "H. Coand " 7 25 3 13 4 12 

20 LTh "P. Poenaru" B lce ti 91 170 80 143 11 27 

21 LTh B. Govora 12 23 11 22 1 1 

22 LTh BRATIANU DRAGASANI 41 119 27 71 14 48 

23 LTh DE TURISM CALIMANESTI 28 44 23 30 5 14 

24 LTh FERDINAND I 17 34 14 20 3 14 

25 LTh J. Marina B. Ol ne ti 5 9 4 5 1 4 

26 LTh OLTCHIM 14 55 8 36 6 19 
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Nr. 
crt. 

Unitatea colar  

Nr. 
absolven i 
promova i 

la 
Examenul 

Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 
prezen i 
pentru a 
sus ine 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 

din 
promo ia 
curent  

promova i 
la 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 

din 
promo ia 
curent  
prezen i 
pentru a 
sus ine 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 

din alte 
promo ii 

promova i 
la 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. 
absolven i 

din alte 
promo ii 
prezen i 
pentru a 
sus ine 

Examenul 
Na ional de 
Bacalaureat 

în jude ul 
Vâlcea, 
sesiunea 

iunie-iulie 
2017 

Nr. absolven i la Bacalaureat, jud. 
Vâlcea 1.903 2.681 1.800 2.351 103 330 

27 
SEMINARUL TEOLOGIC 
ORTODOX SF NICOLAE 

34 45 33 42 1 3 

 
Sesiunea august-septembrie 2017 
La Examenului Na ional de Bacalaureat,sesiunea august-septembrie 2017, la nivelul 

jude ului Vâlcea, s-au înscris un num r de 706 elevi, din care s-au prezentat 525 elevi. 
 

 
  
 Procentual rezultatele se prezint  astfel: 
 

 
  
 Comparativ cu anii anteriori, ca urmare a m surilor pe care unit ile colare din jude ul 
Vâlcea, sub coordonarea i monitorizarea Inspectoratului colar, se constat  un progres calitativ al 
rezultatelor ob inute în procesul instructiv educativ. 
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Cultur  
 

Direc ia Jude ean  pentru Cultur  i Patrimoniul Na ional  Vâlcea, în baza atribu iilor 
stabilite prin legisla ia de specialitate i a strategiei culturale emise de Ministerul Culturii din 
România, are drept obiectiv primordial protejarea patrimoniului cultural na ional, imobil şi mobil, 
existent la nivelul jude ului nostru, de importan  local  i/sau na ional . 

În continuare este prezentat  activitatea Direc iei Jude ene pentru Cultur  i Patrimoniul 
Na ional Vâlcea în anul 2017 comparativ cu 2016. 
Monumente istorice i arheologie 

Exper ii Comisiei Monumentelor Istorice s-au întâlnit în perioada 2016 - 2017 au analizat 
documenta iile depuse şi au dat cele mai pertinente decizii privind protejarea monumentelor istorice, 
propunere avize pentru lucr ri la monumente istorice i zone protejate.  

În cursul anului 2016 au fost organizate nou  şedin e ale Comisiei Zonale a Monumentelor 
Istorice respectiv:  în data de 8 martie; 12 aprilie; 2 iunie; 12 iulie; 9 august; 15 septembrie; 11 
octombrie; 10 noiembrie; 8 decembrie. 

În anul 2016 DJC Vâlcea a eliberat în baza Legii 422/2001, un num r de 122 avize pentru 
documenta iile privind lucr rile de interven ie la monumentele istorice, în zonele de protec ie a 
acestora sau în zon  construit  protejat : 
-  8 avize pentru documenta ii de urbanism, respectiv PUG comuna Prundeni, PUG oraş Gole ti, 
PUG comuna Ghioroiu,  Studiu Istoric i PUG comuna St ne ti, Studiu Istoric i PUG comuna 
Matee ti, Studiu Istoric i PUG comuna Stoile ti; PUD Construire locuin  P tru Valentin i PUZ 
Opera iuni juridice dezmembrare teren Albescu Ioan. 
-  21 avize pentru documenta ii privind lucr ri de  interven ie la monumentele istorice:  

 Schimbare învelitoare la Paraclisul Sf. Grigorie, Arhiepiscopia Râmnicului, Râmnicu 
Vâlcea; 

 Înlocuire tâmpl rie din lemn, vopsire învelitoare tabl , v ruire turl  clopotni  la biserica Sf. 
Ioan Botez torul, sat Buleta, comuna Mih ie ti; 

 Repara ie capital , consolidare, modernizare i extindere sediu Tribunalul Vâlcea, Râmnicu 
Vâlcea; 

 Reabilitare i modernizare a ez mânt cultural B ile Govora –Cazinoul B ile Govora; 
 Refacere învelitoare, repara ii tencuieli exterioare la biserica Intrarea în Biseric  a Maicii 

Domnului i Sf. Nicolae, parohia Romane ti, comuna Ro iile; 
 Consolidare i restaurare Biserica Cuvioasa Paraschiva, sat Greble ti, comuna Câineni; 
 Repara ii curente de între inere la clopotni a bisericii To i Sfin ii, Râmnicu Vâlcea; 
 Consolidare restaurare cu integrare în circuitul turistic Biserica Adormirea Maicii Domnului, 

Ocnele Mari; 
 Restaurare, dotare i drum de acces pentru sf. M n stire S r cine ti, sat Valea Cheii, comuna 

P u e ti M gla i; 
 Lucr ri de între inere curent -zugr veli interioare i exterioare, înlocuire instala ie termic  

i electric , realizare dren perimetral, amenajare alei din piatr  de râu la m n stirea Mamu, 
sat St ne ti Lunca, comuna Lunge ti; 

 Înlocuire învelitoare din cupru la Turnu Clopotni , Arhiepiscopia Râmnicului, Râmnicu 
Vâlcea 

 Înlocuire învelitoare din tabl  zincat  cu învelitoare din tabl  de cupru la Foi orul lui 
Ghenadie, Arhiepiscopia Râmnicului, Râmnicu Vâlcea 

 Consolidare, restaurare i punere în valoare, biserica Sf. Grigore Decapolitul a fostului schit 
P pu a, sat Bistri a, comuna Coste ti; 

 Reabilitare i restaurare biserica Sf. Ilie,municipiul Dr g ani; 
 Schimbare învelitoare la biserica Intrarea în Biseric  a Maicii Domnului, Casa St re iei i 

Clopotni  din cadrul ansamblului Schitul Iezer, ora  B ile Ol ne ti; 
 Lucr ri de între inere curent  la m n stirea Bistri a, comuna Coste ti;  
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 Lucr ri de între inere curent  zugr veli exterioare, repara ii jgheaburi i burlane, vopsire 
învelitoare din tabl , repara ii trotuare, înlocuire tâmpl rie din aluminiu cu tâmpl rie de 
lemn, Râmnicu Vâlcea; 

 Repara ii curente la m n stirea Bistri a, sat Bistri a, comuna Coste ti; 
 Construire cas  praznical , sat Gârde ti, municipiul Dr g ani;  
 Lucr ri de între inere i repara ii curente la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului, parohia 

Jiblea Veche, C lim ne ti;  
 Construire anex  gospod reasc , Schitul Bradu, B ile Ol ne ti. 

- 6 documenta ii de clasare 
 Clasare imobil Hambarul arhimandritului Ioan în grupa  valoric  A, m n stirea Hurezi; 
 Clasare imobil Turnul Incintei Fortificate în grupa valoric  A, m n stirea Hurezi; 
 Schimbare grup  valoric  de clasare Biserica Sfin ii trei Ierarhi i Sf. Gheorghe în grup  

valoric  A, m n stirea Berisl ve ti; 
 Schimbare grup  valoric  de clasare  Ruinele St re iei în grup  valoric  A, m n stirea 

Berisl ve ti; 
 Schimbare grup  valoric  de clasare Turn Clopotni  în grup  valoric  A, m n stirea 

Berisl ve ti; 
 Schimbare grup  valoric  de clasare Zid de Incint  în grup  valoric  A, m n stirea 

Berisl ve ti; 
- 87  avize pentru imobile situate în zonele de protec ie a monumentelor istorice, zone 
construite protejate sau situri arheologice din jude ul Vâlcea. 

În cursul anului 2017 au fost organizate 12 (dou sprezece) şedin e ale Comisiei Zonale a 
Monumentelor Istorice respectiv:  în data de 12 ianuarie; 16 februarie; 14 martie; 4 aprilie; 11 mai; 
15 iunie; 20 iulie; 8 august; 12 septembrie; 3 octombrie; 20 noiembrie; 14 decembrie. 

În anul 2017 DJC Vâlcea a eliberat în baza Legii 422/2001, un num r de 121 avize pentru 
documenta iile privind lucr rile de interven ie la monumentele istorice, în zonele de protec ie a 
acestora sau în zon  construit  protejat : 
- 4 avize pentru documenta ii de urbanism, respectiv: 

 PUG comuna u ani; 
 PUZ C lim ne ti-Construire vil  de agrement;  
 PUZ Râmnicu Vâlcea-Organizare stradal  coala Take Ionescu; 
 PUG comuna Gr di tea; 

-  14 avize pentru documenta ii privind lucr ri de  interven ie la monumentele istorice: 
 Consolidare-restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica ,,Adormirea Maicii 

Domnului”, Ocnele Mari; 
 Refacere proiect ,,Consolidare, restaurare biserica cu hramul Na terea Maicii Domnului din 

cadrul ansamblului Schitului Jgheaburi” prin introducerea înc lzirii prin pardoseal , comuna 
Stoene ti; 

 Înlocuire învelitoare din tabl  de cupru cu tabl  de cupru nou  la Catedrala ,,Sfântul 
Nicolae”, Arhiepiscopia Râmnicului; 

 Lucr ri de repara ii curente la corpul C18 (Zid de sprijin), ansamblu de arhitectur  
,,M n stirea Bistri a”, comuna Coste ti; 

 Lucr ri de înlocuire instala ie electric  la ,,Catedrala Sf. Nicolae”, Râmnicu Vâlcea; 
 Lucr ri de înlocuire instala ie termic  la ,,Catedrala Sf. Nicolae”, Râmnicu Vâlcea; 
 Instala ie de înc lzire biseric ,  monument istoric Biserica ,,Sf. Nicolae”, comuna 

Muereasca; 
 Construire trapez  Biserica ,,Duminica tuturor sfin ilor”, comuna Bude ti; 
 Bran ament electric trifazat subteran pentru SC CAROLIN SRL la biserica Adormirea 

Maicii Domnului din Ocnele Mari; 
 Desfiin are anexe la Biserica ,,Duminica tuturor sfin ilor”, comuna Bude ti; 
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 Desfiin are clopotni  metalic  i desfiin are capel  din incinta bisericii ,,Sf. Arhangheli 
Mihail i Gavril”, comuna Ione ti;  

 Construirea unei magazii, grup sanitar i gard din beton i desfiin are anex  C3 la biserica 
,,Sf. Dumitru”, Râmnicu Vâlcea;  

 Reabilitare i modernizare ,,Conac S ndulescu”, comuna Alunu; 
 Schimbare învelitoare la biserica de lemn ,,Sf. Voievozi” i clopotni , comuna Cre eni 

- 103 avize pentru imobile situate în zonele de protec ie a monumentelor istorice, zone 
construite protejate sau situri arheologice din jude ul Vâlcea 
 
Avize eliberate de Ministerul Culturii i Identit ii Na ionale pentru monumentele istorice de 
categorie valoric  A: 
 
Anul 2016 
 Lucr ri de conservare, restaurare a picturii murale la Biserica ,,Sf. Nicolae”, sat Câinenii Mici, 

comuna Câineni; 
 Restaurare, conservare i punere în valoare a ansamblului m n stirii Hurezi; Consolidarea i 

restaurarea Foi orului lui Dionisie i a Foi orului de Est ale Palatului Domnesc; 
 Consolidarea, resturarea, conservarea i punerea în valoare a ansamlului m n stirii Berisl ve ti; 
 Consolidare, restaurare i punere în valoare muzeu, ateliere (Corp Chilii) i incint  din cadrul 

ansamblului m n stirii Arnota; 
 Consolidare, conservare, restaurare biserica Adormirea Maicii Domnului a fostei m n stiri 

St ne ti; 
 Conservare, restaurare a picturii murale de la biserica ,,Sf. Grigore Decapolitul-Eleonul” a 

fostului schit P pu a; 
 Realizare dren la m n stirea Hurezi; 
 Lucr ri de conservare restaurare a iconostasului de la bolni a ,,Adormirea Maicii Domnului” a 

m n stirii Hurezi; 
 Au fost avizate favorabil, de c tre Ministerul Culturii dou  documenta ii de urbanism care con in 

monumente de grup  valoric  A, respectiv 
 Plan Urbanistic General ora  B ile Ol ne ti; 
 Plan Urbanistic General comuna Lunge ti 

Au fost finalizate lucr rile i realizate recep iile finale la urm toarele monumente istorice:  
- Biserica ,,Sf. Voievozi”, sat Robe ti, comuna Câineni; 
- Biserica ,,Sfin ii Voievozi”, sat Câinenii Mici, comuna Câineni; 
- Biserica ,,Na terea Maicii Domnului” a fostului Schit Peri, comuna Coste ti 
- Schitul Jgheaburi, sat Piscu Mare, comuna Stoene ti; 
- Situl arheologic de la Racovi a,  Castrul roman ,,Pretorium II”. 
Anul 2017 
 Biserica Sf. Nicolae, sat V t e ti, comuna B rb te ti-aviz pentru lucr ri de conservare, 

restaurare  a picturii murale; 
 Biserica Sf. Constantin i Elena din cadrul m n stirii Hurezi, sat Romanii de Jos, ora  Horezu -

aviz pentru lucr ri de conservare, restaurare a tencuielilor de epoc  i a picturii murale; 
 Biserica Sf. Constantin i Elena din cadrul m n stirii Hurezi, sat Romanii de Jos, ora  Horezu - 

aviz pentru lucr ri de conservare restaurare a componentelor artistice din piatr ; 
 M n stirea Arnota, sat Bistri a, comuna Coste ti - aviz pentru consolidare, restaurare i punere 

în valoare muzeu, ateliere, (corp chilii) i incint ; 
 Paraclisul Sf. Grigore Teologul, din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului - aviz pentru lucr ri de 

conservare, restaurare  a picturii murale exterioare i a fa adelor; 
 Catedrala Sf. Nicolae din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului - aviz pentru lucr ri de conservare, 

restaurare  a picturii murale; 
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 Catedrala Sf. Nicolae din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului - aviz pentru lucr ri de conservare, 
restaurare  a iconostasului; 

 Biserica Na terea Maicii Domnului a m n stirii Jgheaburi, sat Piscu Mare, comuna Stoene ti - 
aviz pentru lucr ri de conservare, restaurare  a picturii murale exterioare; 

 Muzeul memorial Nicolae B lcescu, sat Valea B lceasc , comuna Nicolae B lcescu- aviz pentru 
restaurarea, dotarea i punerea în valoare a muzeului. 

 
În anul 2016 au fost întocmite 10 (zece) obliga iuni de folosin  asupra monumentelor 

istorice pentru bisericile monument istoric de pe raza localit ilor B rb te ti, Berisl ve ti, 
C lim ne ti, Coste ti, Dr g ani, Ocnele Mari, Lunge ti, St ne ti, Râmnicu Vâlcea.  

În anul 2017 au fost întocmite  2 (dou ) obliga iuni de folosin  asupra monumentului istoric 
respectiv: Muzeul Memorial Nicolae B lcescu i Biserica Sfântul Gheorghe din Râmnicu Vâlcea. 

 
În anul 2016, pentru imobilele teren situate în zona de protec ie a siturilor arheologice au 

fost eliberate un num r de 9 (nou ) nega ii – privind obiectul exercit rii dreptului de preem iune al 
statului, conform Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice. 
  Au fost eliberate, în baza Legii 85/2003, 24 (dou zeci i patru)  de nega ii privind 
documenta ii având drept obiectiv valorificarea resurselor minerale. 

În anul 2017, pentru imobilele teren situate în zona de protec ie a siturilor arheologice au 
fost eliberate un num r de 9 (nou ) nega ii – privind obiectul exercit rii dreptului de preem iune al 
statului, conform Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice. 
  Au fost eliberate, în baza Legii 85/2003, 28 (dou zeci i opt) de nega ii privind documenta ii 
având drept obiectiv valorificarea resurselor minerale. 

În anul 2016, au fost inspectate în teren monumentele istorice din localit ile Berisl veşti, 
C lim ne ti, Dr g ani, Coste ti, B rb te ti, Lunge ti, St ne ti, Cerni oara, Stoile ti, Stoene ti, 
Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea .a. 

În anul 2017, au fost inspectate în teren monumentele istorice din localit ile Bujoreni, 
Nicolae B lcescu, Lunge ti - M n stirea Mamu, B rb te ti, C lim ne ti – M n stirea Cozia, 
Biserica ,,Sf. Gheorghe” Râmnicu Vâlcea; Ocnele Mari, Horezu .a. 

În anul 2016 au fost clasate în Lista Monumentelor Istorice a jude ului Vâlcea, dou  imobile 
din cadrul Ansamblului m n stirii Hurezi, respectiv Hambarul arhimandritului Ioan i Turnul 
Incintei Fortificate. 

S-a declan at procedura de clasare de urgen  pentru biserica de lemn ,,Sf. Nicolae”, sat 
irineasa, comuna irineasa. 

 În anul 2017 nu au fost propuneri de clasare în Lista Monumentelor Istorice a jude ului 
Vâlcea. 

 
 Propuneri modific ri legislative  

 DJC Vâlcea a f cut propuneri, la solicitarea Ministerului Culturii i Identit ii Na ionale 
pentru propunerea de Ordin privind aprobarea tipurilor de interven ii asupra monumentelor istorice, 
a imobilelor din zonele de protec ie sau din zonele construite protejate avizate f r  consultarea 
Comisiei Na ionale a Monumentelor Istorice. Ordinul 2797/2017 emis de ministerul culturii i 
identit ii na ioanle a intrat în vigoare în data de 22.11.2017. 
 
Probleme semnalate autorit ilor locale privind patrimoniul cultural na ional 

În cadrul edin ei ordinare a Colegiului Prefectural din luna octombrie, a fost prezentat un 
amplu material cu tema ,,Num rul redus al speciali tilor atesta i, o problem  pentru prezervarea 
patrimoniului cultural”, prin care se atr gea aten ia asupra mai multor aspecte ce îngreuneaz  
activitatea de conservare i valorificare a patrimoniului cultural din jude ul Vâlcea. 
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Patrimoniul mobil şi imaterial 
În cadrul activit ilor curente desf şurate de compartimentul Patrimoniul Cultural Na ional 

Mobil şi Imaterial la nivelul institu iei, în concordan  cu legisla ia de specialitate în domeniu, s-au 
realizat urm toarele: 

DJC Vâlcea gestioneaz  i actualizeaz  permanent baza de date privind eviden a bunurilor 
culturale mobile clasate în categoriile juridice tezaur şi fond din jude ul Vâlcea. 

La nivelul jude ului Vâlcea num rul bunurilor culturale mobile clasate în Tezaurul 
patrimoniului cultural naţional,  care cuprinde bunurile culturale de valoare excep ional  pentru 
umanitate, este de 118 (o sut  optisprezece) piese, iar cele clasate în Fondul patrimoniului cultural 
naţional, care cuprinde bunurile culturale de valoare deosebit  pentru România, este de 4 (patru) 
piese, dup  cum urmeaz : Muzeul Jude ean Aurelian Sacerdo eanu - 28 (dou zeci i opt) piese 
tezaur, 4 (patru) piese fond; Colec ia M n stirii Cozia - 12 (dou sprezece) icoane; Colec ia 
M n stirii Hurezi – 77 (şaptezeci i şapte) icoane; M n stirea Dintr-un Lemn – 1 (una) icoan .  
 

În anul 2016, pe raza jude ului Vâlcea, în cadrul activit ii de detec ie metale de c tre 
posesorii autoriza i de detectoare de metale, au fost f cute mai multe descoperiri întâmpl toare, 
astfel:  

- 2 obiecte pe raza localit ii Dr g ani (cartier Momote ti); 
- 16 obiecte pe raza localit ilor Bujoreni i Goleşti. 
În anul 2017, pe raza jude ului Vâlcea, au fost f cute mai multe descoperiri întâmpl toare, 

astfel:  
- 5 obiecte (o moned  de cupru i 4 fragmente metalice) pe raza localit ii Peri ani; 
- 12 obiecte (10 unelte din fier i 2 alice din plumb) pe raza localit ii Jiblea Veche;  
- 5 obiecte (monede) pe raza localit ii Bujoreni. 

 
În anul 2016 nu au fost propuneri de clasare pentru bunuri culturale mobile. 
În anul 2017, DJC Vâlcea a declan at procedura de clasare în categoria juridic  fond, pentru 

un bun cultural mobil, respectiv opai  roman, ce face obiectul unei cercet ri penale. 
 

În domeniul monumentelor de for public: 
Un num r de 18 (optsprezece) monumente de for public (lucr ri de art  plastic , cruci 

de piatr  i monumente comemorative) din jude ul Vâlcea i 43 (patruzeci i trei) monumente 
memoriale şi funerare, sunt clasate pe Lista monumentelor istorice, fiind în curs de inventariere 
celelalte obiective care pot fi definite ca monumente de for public, în vederea realiz rii, la nivel 
na ional, a unei Liste a monumentelor de for public şi clas rii, dup  caz, a celor mai valoroase pe 
Lista monumentelor istorice. 

În anul 2016 DJC Vâlcea a emis un aviz favorabil pentru construirea monumentului „Eroii 
satului din cele dou  r zboaie mondiale” în incinta Bisericii „Cuvioasa Paraschiva” din comuna 
Sl tioara, sat Milostea, jude ul Vâlcea. 

Totodat , DJC Vâlcea a trimis, spre analiz , Comisiei Na ionale a Monumentelor de For 
Public, documenta ia de amplasare a monumentului ce reprezint  bustul Sfântului Ierarh Antim 
Ivireanul în Râmnicu Vâlcea, la intersec ia bulevardului Calea lui Traian cu bulevardul Tudor 
Vladimirescu. Lucrarea este propus  de Arhiepiscopia Râmnicului în contextul Anului comemorativ 
al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, protectorul municipiului Râmnicu Vâlcea i este opera 
sculptorului Paul Popescu. 

În anul 2017 DJC Vâlcea a emis un aviz favorabil pentru amplasarea unui monument de for 
public ce reprezint  o replic  a pl cii comemorative ”Via Carolina” în comuna Câineni, sat Câinenii 
Mari. Monumentul a fost realizat de sculptorul Sergiu S li te. 

Totodat , Arhiepiscopia Râmnicului a primit avizul favorabil al Comisiei Na ionale a 
Monumentelor de For Public pentru amplasarea monumentului ce reprezint  bustul Sfântului Ierarh 
Antim Ivireanul în Râmnicu Vâlcea. Monumentul a fost realizat de sculptorul Paul Popescu. 
 



Județul Vâlcea – Raport privind starea economico-social  - 2017 

 

111 

Evenimente Culturale  
În fiecare lun  din perioada 2016 - 2017 Direc ia Jude ean  pentru Cultur  Vâlcea a editat 

„Agenda Cultural  Vâlcean ”, oferind publicului larg informa ii despre programul activit ilor 
culturale şi calendarul cultural din luna respectiv .  
  
Monumente istorice s rb torite în anul 2016 
1. Biserica „Sf. Voievozi”, ora  B lce ti, 1746 – 270 ani 
2. Biserica ”Intrarea în biseric ” a M n stirii Turnu, 1676 - 340 ani 
3. Biserica „Sf. Nicolae” i ”Sf. Dimitrie”, str. Aleea Vasile Chera Gârdescu nr. 1, ora  Dr g ani, 

1826 – 190 ani 
4. Biserica „Sf. Voievozi” i ”Sf. Vasile”(Covre ti), ora  Hoezu, 1826 – 190 ani 
5. Biserica „Buna Vestire” i  ”Cuvioasa Paraschiva”, sat Bumbuie ti, comuna Boi oara, 1816 – 

200 ani 
6. Biserica „Sf. Gheorghe”, str. Emil Avramescu nr. 11, Râmnicu Vâlcea, 1636 – 380 ani 
7. Biserica de lemn ”Sf. Dumitru”, sat B ia u, comuna Peri ani, 1886 – 130 ani 
8. Biserica de lemn ”Sf. Pantelimon”, str. Horea nr.4, B ile Ol ne ti, 1746- 270 ani 
9. Biserica „Sf. Nicolae”, sat Bec ani, comuna Fârt e ti, 1816 – 200 ani 
10.  Biserica  de lemn „Sf. Voievozi”, sat Ciuche i, comuna Sine ti, 1806 – 210 ani 
11. Biserica „Sf. Voievozi”, sat Dr ganu, comuna Valea Mare, 1806 – 210 ani 
12. Biserica de lemn  „Sf. Nicolae”, sat M n ile ti, comuna Frânce ti, 1776 – 240 ani 
13. Biserica  de lemn ”Cuvioasa Paraschiva”, sat Milostea, comuna Sl tioara, 1906 – 110 ani 
14. Biserica „To ii Sfin ii” a fostului schit Comanca, ora  B ile Ol ne ti, 1735 -1736 – 280 ani 
15. Biserica de lemn  „Sf. Nicolae”, Râureni,ora  Râmnicu Vâlceaa, 1746 – 270 ani 
16. Biserica ”Intrarea în biseric ” i ”Sf. Grigore Decapolitul”, sat Sâmbotin, comuna D e ti, 1806 

– 201 ani 
17. M n stirea Govora, sat Sc ri oara, comuna Mih e ti, 1492-1496  - 520 ani 
18. Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” a fostei m n stiri St ne ti, sat St ne ti-Lunca, comun 

Lunge ti, 1536 – 480 ani 
19. Biserica ”Sf. Arhangheli” i ”Sf. Treime”, sat Surpatele, comuna Frânce ti, 1706 – 310 ani 
20. Biserica „Sf. Nicolae” a fostului schit Teiu u, sat Teiu u, comuna Bune ti, 1736 – 280 ani 
21. M n stirea Cornet, sat Tu ule ti, comuna Racovi a, 1666 – 350 ani 
22. Biserica de lemn „Sfin ii Voievozi”, sat Valea Gr di tei, comuna Gr di tea, 1816 – 200 ani 
23. Biserica de lemn  „Sf. Nicolae”, sat Valea Mare, ora  Berbe ti, 1776 – 240 ani 
24. Biserica  de lemn ”Sf. Voievozi”, sat Vii oara, comuna Frânce ti, 1806 – 210 ani 
25.  Biserica  de lemn ”Sf. Ioan Botez torul”, sat Z treni, comuna Z treni, 1756 – 260 ani 
 
Monumente istorice s rb torite în anul 2017: 
 
1. Biserica „Sfântul Ioan Botez torul, Sf. Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva”, ora  Berbe ti, 1796-

1797 - 220 ani 
2. Biserica „Na terea Maicii Domnului”(Schitul Ostrov), 1520-1522– 495 ani 
3. Biserica „Intrarea în Biseric  a Maici Domnului”, ora  Horezu, 1800-1807 – 210 ani  
4. Biserica „Sfântul Gheorghe Domnesc” ora  Ocnele Mari, 1676-1677 – 340 ani  
5. Biserica „Sf. Nicolae”, a fostei m n stiri Sl tioarele, localitatea Sl tioarele, ora  Ocnele Mari, 

1568-1577 – 440 ani 
6. Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Am r ti, comuna Am r ti, 1766-1767– 250 ani 
7. Fostul Schit Bode ti, sat Boode ti, comuna B rb te ti, 1731-1732- 285 ani 
8. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Bârse ti, comuna Bude ti, 1817 – 200 ani 
9. Biserica „Sfin ii Arhangheli”, sat Bude ti, comuna Bude ti,  1787 - 230 ani 
10. Biserica „Sfin ii Voievozi”,  sat Câinenii Mici, comuna Câineni,  1807 - 230 ani 
11. Biserica  de lemn „Sfin ii Voievozi”, sat Cre eni, comuna Cre eni, 1767 - 250 ani 
12. Biserica de lemn „În l area Domnului”, sat Valea Scheiului, comuna D nicei, 1767 – 250 ani 
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13. Biserica „Sfin ii Trei Ierarhi”,  sat Genuneni, comuna Frânce ti, 1797 – 220 ani 
14. Biserica „Na terea Maicii Domnului” a fostului schit Colnic,sat Mo teni, comuna Frânce ti, 

1752- 265 ani 
15. Fostul schit Fl mânda, sat Valea Râului, comuna Galicea, 1596-1597- 420 ani 
16. Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Olteanca, comuna Gl vile, 1847 – 170 ani 
17. Biserica „Sfântul Dumitru”,  sat Jaro tea, comuna Gl vile, 1882 – 135 ani 
18. Biserica  de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, sat Olteanca, comuna Gl vile, 1781-1782 – 235 ani 
19. Biserica de lemn „ Sf. Nicolae şi „Cuvioasa Paraschiva”, sat Malaia, comuna Malaia, 1807- 210 

ani 
20. Biserica „Sfântul Ioan Botez torul”, sat Boc a, comuna M ciuca, 1847- 170 ani 
21. M n stirea S r cine ti, sat Valea Cheii, comuna P u e ti-M gla i, 1687- 330 ani 
22. Biserica „Sfin ii Voievozi”, sat P u e ti-Ot s u, comuna P u e ti-Ot s u, 1777 - 240 ani 
23. Biserica de lemn „Sf. Nicolae”,, sat Pietrari, comuna Anghele ti(str mutat  la Muzeul Satului 

Bujoreni), 1737- 280 ani 
24. Biserica de lemn  „Cuvioasa Paraschiva”, sat Geam na, com. Stoile ti, 188-1887- 130 ani 
25. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Bârsoiu, comuna Stoile ti, 1837- 180 ani 
26. Biserica de lemn  „Cuvioasa Paraschiva”,sat Dumbr ve ti, comuna Tom ani, 1757 – 260 ani 
27. Biserica de lemn  „Cuvioasa Paraschiva”,”Sfântul Nicolae” i ”Sfin ii Apostoli”, sat Mari a, 

comuna Vaideeni, 156-1557- 460 ani 
28. Biserica „Sfântul Ioan Botez torul”, sat Vaideeni, comuna Vaideeni, 1870-1877 – 140 ani 
 

Activitatea în domeniul tineretului și sportului 
 

 Direc ia Jude ean   pentru Sport i Tineret Vâlcea are ca  obiect principal de activitate 
organizarea şi desf şurarea ac iunilor de i pentru sport i tineret, a ac iunilor culturale, artistice, 
distractive, educative, turistice interne i interna ionale, sportive i de agrement pentru copii i tineri 
i este structurat  pe dou  compartimente, i anume:  

Compartimentul Sport 
 Principalele obiective care au stat la baza activit ii au fost: 

 Organizarea i desfasurarea de activitati i competitii sportive conform planificarilor 
asumate i bugetului alocat; 

 Sprijinirea sportului de performanta prin alocarea de resurse financiare sub forma de 
alimentatii de efort, cantonamente i materiale sportive; 

 Promovarea valorilor educationale ale sportului, a tolerantei i fair-play-ului în vederea 
prevenirii violentei în sport;  

 Monitorizarea, consilierea i colaborarea cu structurile sportive legal constituite sau în curs 
de constituire din judetul Valcea; 

 Monitorizarea activitatii sportive la nivel de judet i colectarea statistica a datelor privind 
rezultatele sportive în cadrul competitiilor locale, judetene, nationale i internationale; 

     Supravegherea patrimoniului sportiv judetean, a bazelor sportive aflate în administrare 
proprie cat i a celor care prezinta interes public; 

     Toate activit ile organizate au avut la baz  Strategia de dezvoltare a activit ii sportive, 
Programul de guvernare, Strategia general  de dezvoltare a activit ii sportive, Strategia privind 
evolu ia sistemului sportiv românesc i Programul de dezvoltare socio-economic  în jude ul 
Vâlcea. 

Compartimentul Tineret  
        Compartimentul tineret, are în componen  Centrele de Agrement Cozia, C ciulata şi 
Br dişor, precum şi Compartimentul Programe de i pentru Tineret.    Compartimentul tineret 
desf şoar  ac iuni de şi pentru tineret, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui 
Autorit ii Na ionale pentru Sport i Tineret , având ca priorit i atât pentru concursurile locale 
cât şi pentru ac iunile proprii DJST urm toarele: sprijinirea de ac iuni de voluntariat; sprijinirea 
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înfiin rii de structuri de/pentru tineret; dezvoltarea  şi diversificarea celor existente; facilitarea 
consult rii între autorit ile centrale şi locale reprezentative de tineret; dezvoltarea de parteneriate 
între structurile de/pentru tineret şi administra ia public  central  şi local ; dezvoltarea i 
diversificarea ac iunilor privind implicarea tinerilor în via a comunit ii; stimularea ac iunilor 
economice a tinerilor şi stimularea creativit ii tinerilor în domeniul economic şi social. Proiectele 
i ac iunile desf şurate de Compartimentul Tineret pân  în prezent au fost desf şurate atât în 

parteneriat cu ONGT-urile locale, cât i proprii.   
     Activitatea DJST Vâlcea pentru anii 2016 şi 2017 este prezentat  mai jos:                

 Activitatea sportiv  anul 2016 
A.   Competi ii sportive i ac iuni sportiv-recreative realizate din calendarul DJST Vâlcea – 
119 
B.   Num r total de competi ii organizate în jude , altele decât cele prev zute în calendarul 
jude ean ini ial al DJST – 10 
C.   Sportul pentru To i – 85 
D.   Ac iuni de selec ie organizate de DJST – 50 
E.     Num r de competi ii i/sau ac iuni sportive oficiale organizate i desf urate de c tre 
structuri sportive, cu sprijinul DJST de nivel na ional – 23 
F.  Num r de competi ii i/sau ac iuni sportive oficiale organizate i desf urate de c tre 
structuri sportive, cu sprijinul DJST de nivel interna ional – 1. 

 
Activitatea sportiv  anul 2016 

 
 

Activitatea sportiv  anul 2017 
A.   Competi ii sportive i ac iuni sportiv-recreative realizate din calendarul DJST Vâlcea – 85 
B.   Num r total de competi ii organizate în jude , altele decât cele prev zute în calendarul 
jude ean ini ial al DJST – 14 
C.   Sportul pentru To i – 55 
D.   Ac iuni de selec ie organizate de DJST – 70 
E.     Num r de competi ii i/sau ac iuni sportive oficiale organizate i desf urate de c tre 
structuri sportive, cu sprijinul DJST de nivel na ional – 33 
F. Num r de competi ii i/sau ac iuni sportive oficiale organizate i desf urate de c tre structuri 
sportive, cu sprijinul DJST de nivel interna ional – 1 
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Parteneriate sport  2016- 2017 
 În anul 2016, DJST Vâlcea a încheiat un num r de 100 de parteneriate cu asocia ii i 

cluburi sportive, institu ii publice, ONG-uri, unit i colare, institu ii culturale i ansambluri 
artistice, fa  de anul 2017 când au fost încheiate un num r mai mic de parteneriate de acest fel, 
acesta fiind de 85.  

 
 
 

 
 

Activitatea de tineret anul 2017 
 

        Pe parcursul anului 2017, Direcia pentru Sport i Tineret a Jude ului Vâlcea a desf urat 
diverse ac iuni i activit i cu i pentru tineret dup  cum urmeaz  
A.   Proiecte i activit i de tineret, proprii sau în parteneriat, desf urate  pe Centrul de Tineret 
Vâlcea , P1–6 
B.   Num r total de competi ii organizate în jude , altele decât cele prev zute în calendarul 
jude ean ini ial al DJST – 2 
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C.   Proiecte de Tineret proprii sau în parteneriat ale DJST Vâlcea P2 –12 
D.   Activit i i proiecte  finan ate de MTS în urma Concursului Local de proiecte – 9 

 

 
 

Activitatea de tineret anul 2016 
 

    Pe parcursul anului 2016, Direcia pentru Sport i Tineret a Jude ului Vâlcea a desf urat 
diverse ac iuni i activit i cu i pentru tineret dup  cum urmeaz : 
A.   Proiecte i activit i de tineret, proprii sau în parteneriat, desf urate  pe Centrul de Tineret 
Vâlcea , P1–7 
B.   Num r total de competi ii organizate în jude , altele decât cele prev zute în calendarul 
jude ean ini ial al DJST – 3 
C.   Proiecte de Tineret proprii sau în parteneriat ale DJST Vâlcea P2 –8 
D.   Activit i i proiecte  finan ate de MTS în urma Concursului Local de proiecte – 3 
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În anul 2016, DJST Vâlcea a încheiat un num r de 17 parteneriate cu diverse institutii i 
ONGT uri la nivelul jude ului Vâlcea. În anul 2017, au fost de asemenea încheiate un numar de 11  
parteneriate. 
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În anul 2017, DJST Vâlcea a încheiat un num r total de 105 parteneriate cu diverse 
institutii i ONGT uri la nivelul jude ului Vâlcea, iar în anul 2016, au fost de asemenea încheiate 
un numar de 111  parteneriate. 
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2.2 Combaterea s r ciei i a omajului 

Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul s u de activitate, conducerea Agen iei 
Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc  Vâlcea i-a bazat politica managerial  pentru anul 
2017 cu consecven , în principal, pe urm toarele direc ii de ac iune: 
a) Îmbun t irea şi modernizarea procedurilor de lucru, în vederea stabilirii de criterii minime de 

calitate pentru serviciile furnizate i standarde de performan  pentru rezultatele activare, plasare i 
recalificare; 
b) Ini ierea/aplicarea procedurilor unitare la nivel na ional de c tre unit ile din subordine pentru 

fundamentarea necesarului de formare profesional , a nevoii de m suri active pentru promovarea 
ocup rii for ei de munc , pentru particularizarea acestora în func ie de specificitatea local ; 
c) Facilitarea dezvolt rii competen elor profesionale ale personalului A.J.O.F.M. Vâlcea prin 

cursuri cu finan are proprie sau cu finan are din fonduri europene, inclusiv prin Centrul Na ional de 
Formare Profesional  a Personalului Propriu; 
d)  Încheierea de parteneriate între A.J.O.F.M. Vâlcea şi actori relevan i de pe pia a muncii, 

respectiv angajatori, agen ii private de ocupare, institu ii publice la nivel local, inclusiv cu 
inspectoratele colare teritoriale, furnizori de formare profesional , parteneri sociali etc;  
e) Utilizarea eficient  a resurselor umane, materiale şi financiare ale A.J.O.F.M. Vâlcea. 

 
În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite s-au implementat urm toarele m suri: 

A. M suri pentru sprijinirea persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc  
1. Sprijinirea persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc  a constat, în principal, în 

informarea acestora despre oportunit ile de încadrare în munc  sau reconversie profesional , 
facilitarea accesului la locurile de munc  vacante, precum şi acordarea celorlalte servicii specializate 
prev zute de lege. 

2. Asigurarea accesului pentru fiecare şomer la o m sur  activ  în primele 4 luni de la înregistrare 
în cazul tinerilor şi în primele 6 luni de la înregistrare în cazul adul ilor. 

3. Acordarea de servicii de preconcediere persoanelor ce urmau s  fie disponibilizate i facilitarea 
tranzi iei c tre un nou loc de munc  sau reorientarea profesional  prin cursuri de formare în vederea 
diminu rii riscului de şomaj prelungit sau inactivitate. 

A.J.O.F.M. Vâlcea a ac ionat, în mod special, pentru sprijinirea urm toarelor categorii de 
persoane care întâmpin  dificult i de reinser ie pe pia a muncii: 

a) tineri cu risc de marginalizare social , defini i potrivit legii ; 
b) persoane înregistrate în c utarea unui loc de munc  şi care nu au dreptul la indemniza ie de 

şomaj. 
În cazul grupurilor sociale cu o situa ie dificil  pe pia a muncii (romi, persoane din mediul 

rural, persoane cu dizabilit i, persoane eliberate din deten ie, omeri de lung  durat ), A.J.O.F.M. 
Vâlcea a ac ionat pentru eficientizarea parteneriatelor interinstitu ionale cu accent pe interven iile 
la nivel local, prin implicarea şi responsabilizarea autorit ilor locale. 

 
M suri pentru facilitarea inser iei tinerilor pe pia a muncii 

 În privin a tinerilor, A.J.O.F.M. Vâlcea a aplicat o serie de ini iative destinate promov rii 
ocup rii în rândul acestora i a acordat o aten ie special  activ rii tinerilor neînregistra i, prin 
constituirea unui sistem integrat de eviden  i monitorizare pentru tinerii NEETs.  
 În vederea inform rii viitorilor absolven i cu privire la oportunit ile i riscurile pe pia a 
muncii (prevenirea muncii la negru şi a migra iei ilegale etc.) i facilit rii înscrierii în eviden ele 
A.J.O.F.M. Vâlcea dup  absolvire, în cazul în care nu şi-au g sit un loc de munc , A.J.O.F.M. a 
organizat campanii de informare în unit ile şcolare de nivel preuniversitar,  în rândul elevilor afla i 
în anii terminali de studii. 
 De asemenea, A.J.O.F.M. Vâlcea a derulat ini iative de colaborare cu universit i în vederea 
facilit rii tranzi iei c tre un loc de munc  a viitorilor absolven i ai înv mântului superior. 
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  A.J.O.F.M. Vâlcea a urm rit încadrarea în munc  a elevilor şi studen ilor, pe perioadele 
vacan elor, în vederea asigur rii unei atitudini active fa  de munc , precum i a leg turii cu 
experien a dobândit  la locul de munc . 
 Sus inerea m surilor de inser ie pe pia a muncii a tineritor din fonduri europene alocate 
perioadei de programare 2014 - 2020, POCU, Axa prioritar  1 (OS 1.1.) i Axa prioritar  2 (OS 2.1 
i OS 2.3). 

 
 Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  Vâlcea a organizat, pe parcursul 
anului 2017, burse ale for ei de munc , dup  cum urmeaz : 
a) o burs  general  a for ei de munc  în data de 07 aprilie 2017; 
b) burse la cererea pie ei muncii în: 12.05.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017; 
c) o burs  a for ei de munc  pentru absolven ii de înv mânt în data de 20.10.2017. 

B. M suri implementate în sprijinul angajatorilor 
 A.J.O.F.M. Vâlcea a asigurat: 
a) Facilitarea contactului permanent dintre angajatori i persoanele aflate în c utarea unui loc de 

munc ; 
b) Integrarea socio-profesional  a şomerilor, conform cerin elor angajatorilor; 
c) Atragerea angajatorilor în parteneriate pentru cre terea gradului de ocupare a for ei de munc  

prin promovarea serviciilor A.J.O.F.M. Vâlcea;  
d) Promovarea serviciilor oferite de c tre A.J.O.F.M. Vâlcea privind stimularea angajatorilor 

pentru încadrarea în munc  a omerilor; 
e) Con tientizarea angajatorilor privind beneficiile comunic rii tuturor locurilor de munc  vacante 

la SPO, inclusiv prin ac iuni de control în vederea verific rii respect rii obliga iei prev zute la art. 
10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare; 
f) Implementarea m surilor de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în c utarea 

unui loc de munc . 
C. Rela ia cu clien ii 

 A.J.O.F.M. Vâlcea a pus la dispozi ia clien ilor, în format scris i/sau electronic: 
 în cadrul serviciilor de informare i consiliere profesional : 
 informa ii privind serviciile prestate de c tre agen iile teritoriale, m surile de stimulare a 

ocup rii for ei de munc  oferite, inclusiv oportunit ile de formare profesional , informa ii 
privind pia a local  a for ei de munc , posturile vacante existente pe pia a muncii etc; 

 informa ii privind oportunit ile de ocupare în Spa iul Economic European prin utilizarea 
eficient  a EURES pentru promovarea mobilit ii for ei de munc . 

 în cadrul unor întâlniri periodice între personalul A.J.O.F.M. i angajatori, toate 
informa iile necesare angajatorilor în vederea acces rii de c tre aceştia a m surilor 
destinate ocup rii omerilor i persoanelor în c utarea unui loc de munc . 

 M suri pentru creșterea vizibilit ții A.J.O.F.M. Vâlcea 
a) Realizarea unor conferin e de pres  la nivel jude ean pentru a reflecta activit ile i serviciile 
oferite de c tre Serviciul Public de Ocupare clien ilor; 
b) Emiterea unor comunicate de pres  privind rezultatele înregistrate ca urmare a aplic rii m surilor 
prev zute în Programul de Ocupare a for ei de munc  i Planul de Formare Profesional  pentru anul 
2017; 
c) Participarea la emisiuni radio-TV i interviuri acordate de c tre conducerea executiv  a agen iei 
jude ene pentru ocuparea for ei de munc ; 
d) Informarea angajatorilor privind m surile oferite de SPO, prin organizarea de reuniuni cu 
angajatorii de la nivel local sau prin transmiterea de adrese, în scopul acces rii m surilor de 
stimulare destinate acestora, sus inute din bugetul asigur rilor pentru omaj. 
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Situa ia şomajului înregistrat în anul 2017 
 Principalii indicatori care au caracterizat for a de munc  civil  dup  participarea la 
activitatea economic , conform datelor furnizate de Institutul Na ional de Statistic , s-au prezentat 
astfel :   

 resursele de munc  – 215,5 (213,8 la 01 ian. 2016) mii persoane; 
 popula ia activ  civil  – 162,6 (165,6 la 01 ian. 2016) mii persoane; 
 popula ia ocupat   civil  – 154,4 (157,9 la 01 ian. 2016) mii persoane; 
 num rul mediu de salaria i – 74,004 (77,7 01 ian. 2016) mii persoane. 

 
 Pe acest fond, în anul 2017, şomajul a înregistrat cea mai mare valoare în luna ianuarie 2017 
(4,82%), dup  care a urmat o evolu ie descendent  pân  la finele anului, la data de 31.12.2017 rata 
şomajului fiind de 4,02%. 
 
 

 
 
În ultimii 2-3 ani, rata şomajului a fost în jude ul nostru superioar  ratei şomajului 

înregistrat  la nivelul întregii rii, excep ie anul 2015, aceste cre teri cifrându-se între 0,08 i 0,98 
puncte procentuale. În ultimii ani îns , aceast  diferen  s-a diminuat, iar la finele lunii decembrie, 
cele dou  rate sunt aproape egale – am ajuns la o diferen  de doar 0,08 pp, comparativ cu media pe 
ar . 

 

Anul 
Rata omajului  

la 31.12 în jude ul Vâlcea 
Rata omajului  

la 31.12 în România 
Diferen a între cele 

dou  valori 
2013 6,63 5,65 0,98 
2014 5,39 5,29 0,1 
2015 4,53 4,9 -0,37 
2016 4,92 4,77 0,15 
2017 4,1 4,02 0,08 
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 Locurile de muncă vacante declarate de angajatori în anul 2017, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 76/2002 cu modific rile i complet rile ulterioare, sunt în scădere faţă de anul 
2016.  
 În anul 2017 angajatorii au solicitat ocuparea a 6.180 de posturi fa  de 13.026, în anul 2016. 
 
         Realizarea obiectivelor programului pentru ocuparea for ei de munc  în anul 2017 
 Urmare a implement rii programului de ocupare, în anul 2017, au fost plasate i încadrate în 
munc  4.923 persoane, fa  de 5.454 în anul 2016.  
 

 
 Motiva ie: lipsa investi iilor la nivelul jude ului Vâlcea a condus la o structur  ocupa ional  
extrem de restrâns  şi neatractiv . Cerin ele angajatorilor sunt în special din  sfera confec iilor 
textile/construc ii/turism, pentru persoane cu experien  în domeniu. Exist  o fluctua ie mare de 
personal i anumi i angajatori solicit  pe tot parcursul anului ocuparea aceloraşi locuri de munc  
vacante, neatractive i slab remunerate, în compara ie cu munca depus . 

Luna Anul 2016 Anul 2017 
1.  571 286 
2.  432 291 
3.  723 506 
4.  493 449 
5.  445 623 
6.  396 677 
7.  387 502 
8.  285 319 
9.  828 267 
10.  396 398 
11.  306 390 
12.  192 215 
TOTAL 5.454 4.923 
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Dintre cei 6.670 de beneficiari ai serviciilor noastre care s-au ocupat în anul 2017, 491 au 
fost angaja i pe locuri de munc  subven ionate, iar 782 şomeri au fost beneficiarii acestor servicii. 

Pe perioada 2013 – 2017, ace ti indicatori se prezint  astfel:

 
Se observ , din graficul de mai sus, c  în anul 2017 se înregistreaz  cele mai ridicate valori 

ale omerilor beneficiari de m suri de stimulare a ocup rii i care fac obiectul subven ion rii 
locurilor de munc .  
 

M suri de stimulare a ocup rii cu finan are din bugetul asigur rilor pentru şomaj 
            Informare şi consiliere profesional  şi formare profesional  
 Serviciile de informare i consiliere profesional  au un rol esen ial în activitatea  desf şurat  
de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare m sur  rezultatele aplic rii 
celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocup rii, în special formarea profesional .  
 Pe parcursul anului 2017 s-au oferit servicii de informare i consiliere profesional  la  10.970 
(11.799 în anul 2016)  persoane noi intrate în aceast  m sur  activ .  
 Ca urmare a particip rii la serviciile de informare i consiliere  profesional  în anul 2017, 
1.080 (1.064 în anul 2016) persoane au fost cuprinse la cursuri de formare profesional .  
 Au fost angajate exclusiv prin serviciile de consiliere şi orientare profesional   2.207 (1.322 
în anul 2016) persoane, ceea ce reprezint  44,83% (24,23% în anul 2016) din totalul persoanelor 
raportate prin programul de ocupare.   
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Stimularea încadr rii în munc  a absolven ilor institu iilor de înv mânt 

 Subven iile acordate angajatorilor pentru încadrarea în munc  a absolven ilor de 
înv mânt, diferen iate în func ie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut  un aport 
important la ocuparea tinerilor înregistra i în eviden ele agen iei. 

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în mas  cu privire la m surile active destinate 
tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, a f cut posibil  
angajarea a  71 (83 în anul 2016) absolven i prin subven ionarea locului de munc . 

63 (48 în anul 2016) absolven i de înv mânt au beneficiat de prim  de încadrare. 
 Motiva ie: angajatorii solicit  persoane cu experien  în vederea încadr rii. 

 
 

Încadrarea în munc  a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare  

 În scopul prevenirii şomajului de lung  durat  i stimul rii şomerilor de a se încadra în 
munc  înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare 
acord rii de aloca ii pentru  358 (302 în anul 2016) şomeri.  Şomerii indemniza i care se angajeaz  
pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, i ca urmare a angaj rii, le 
înceteaz  plata indemniza iei de şomaj beneficiaz , din momentul angaj rii pân  la sfârşitul 
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perioadei pentru care erau îndrept ite s  primeasc  indemniza ia de şomaj, de o sum  lunar , 
acordat  din bugetul asigur rilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemniza iei de 
şomaj, stabilit  i, dup  caz, reactualizat  conform legii.  

 
 
 

Încadrarea în munc  a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri unici sus in tori ai 
familiilor monoparentale, persoane cu handicap, persoane care mai au 5 ani pân  la pensie 
 Şomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susin tori ai 
familiilor monoparentale continu  s  constituie una din problemele pie ei for ei de munc . 
 În anul 2017 au fost încadrate în munc  2.293 (1.945 în anul 2016) persoane cu vârsta de 
peste 45 ani, din care 398 (271 în anul 2016) persoane prin acordarea de subven ii angajatorilor care 
încadreaz  persoane din aceste categorii (390 cu vârsta de peste 45 ani i 8 şomeri unici sus in tori 
ai familiilor monoparentale). Tot cu subven ionare, am reuşit ocuparea a 7 tineri NEETs (0 în 
2016), 6 omeri de lung  durat  (0 în 2016), a dou  persoane cu handicap (5 în anul 2016) i a 
cinci persoane care mai aveau 5 ani pân  la pensie (3 în anul 2016). 
 

      Stimularea încadr rii/mobilit ii for ei de munc  
 În anul 2017 am acordat prime la 343 (68 omeri în anul 2016), astfel: 306 pentru încadrarea 
omerilor neindemniza i pe o perioad  mai mare de 3 luni, 19 (38 în anul 2016) pentru încadrarea 

la o distan  mai mare de 50 de km (prima de încadrare) i 18 (0 în anul 2016) pentru pentru prima 
chirie. 
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Şomerii neindemniza i sunt printre cei mai greu plasabili. În marea majoritate, ei sunt beneficiari 
ai prevederilor legii venitului minim garantat, iar ocupabilitatea acestora este influen at  de faptul 
c  se afl  într-una sau mai multe dintre urm toarele situa ii: 

- nu au un nivel de studii care s  le permit  s  fie cuprinşi într-un program de 
formare profesional ; 
- nu de in vreo calificare; 
- apar in unei culturi comunitare cu anumite cutume ce nu încurajeaz  educa ia sau 
munca; 
- majoritatea sunt în şomaj pentru perioade ce au dep şit 12 luni de inactivitate, ceea 
ce implic  un nivel sc zut de stim  i încredere în sine; 
- tinerii care apar in unei astfel de categorii de omeri fac parte de regul  din familii 
marginalizate social, iar acest lucru conduce la un dezinteres v dit fa  de educa ie i 
munc . 

 Ocuparea acestor persoane este cu atât mai dificil , cu cât gradul de acoperire al suprafe ei 
jude ului cu activit i economice este  neuniform, locurile de munc  din zona rural  fiind extrem 
de pu ine, iar posibilit ile de navet  c tre zonele urbane, limitate. 
 De asemenea, statutul de asistat social implic  pentru beneficiari, acordarea unui mix de 
presta ii sociale, al c ror cuantum,  însumat, dep şeşte adesea nivelul salariului minim brut pe ar , 
garantat în plat , pe care aceste persoane (f r  calific ri sau educa ie ini ial ) l-ar primi dac  s-ar 
angaja. 
Burse organizate în anul 2017 
  

Specifica ie Nr. angajatori 
participan i 

Nr. locuri de munc  
vacante 

Nr. persoane 
angajate 

Bursa general  a 
locurilor de munc  
din data de 7 aprilie 

2017 

73 (94 în 2016) 917 (857 în 2016) 79 (143 în 2016) 

Burse la cererea 
pieței muncii 

din data de 12.05, 
12.12., 13.12.,14.12 

2017 

72 (45 în 2016) 692 (948 în 2016) 108 (161 în 2016) 

Bursa locurilor de 
munc  pentru 

absolven i din data de  
20 octombrie  2017 

77 (49 în anul 2016) 870 (681 în anul 
2016) 

65 (59 anul 2016) 

TOTAL 222 (188 în anul 
2016) 

2.479 (2.486 în anul 
2016) 

252 (363 în anul 
2016) 
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Promovarea mobilit ii for ei de munc  prin compartimentul EURES  
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Nr. a gajatori parti ipa i Nr. lo uri de u ă va a te Nr. persoane angajate

Nr. 
crt. 

DENUMIRE Anul 2016 Anul 2017 

1.  Persoane înregistrate prin re eaua EURES – la 
AJOFM Vâlcea: 

 CV-uri depuse de solicitan i 
 CV–uri trimise în ri ale UE 
  
 Bursele EURES LMV  Spania, DK, Germania etc: 

    - nr. selec ii (participare AJOFM VÂLCEA) 
    - persoane mediate, consiliate pt. burse 
    - persoane participante (la burse, selec ii) 
    - persoane selectate (admise / angajate prin 
Burse - EURES )     

 
599 
1454 
23 

 
 
5 
 

203 
 

129 
 

111 

 
290 
123 
23 

 
 

5 
 

80 
 

48 
 

46 
2.  Contacte cu angajatori (UE, inclusiv din România 

pentru angajare persoane non UE) 
25 25 

3.  Situa ie adeverin e eliberate pentru angajatori 
conform O.U.G. nr.56/2007 pentru angajare cet eni 
nonUE (verificare în baza de date SIANOFM): 

 num r adeverin e eliberate 
     -    nr. locuri de munca vacante 

 
 
 
 
7 
7 

 
 
 
 

13 
14 

4.  Eliberarea formulare conform Regulamentului UE 
nr. 1408/1971 şi 883/2004 (introducerea acestora în 
aplica ia Mercur) 

104 
 

79 
  

5.  Eviden a cet enilor români reîntor i din str in tate 
(înregistra i în baza de date a ANOFM) 

678 761 
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Agen ia Jude ean  pentru Pl i i Inspec ie Social  are ca misiune administrarea coerent  

a resurselor umane, abordarea pozitiv  a culturii organiza ionale, p strarea permanent  a 
colabor rilor interinstitu ionale, cu scopul acord rii unor servicii de calitate c tre poten ialii sau 
realii beneficiari. 

Orientat  spre eficien  i eficacitate, având la baz  un management institu ional sigur, 
Agen ia Jude ean  pentru Pl i i Inspec ie Social  (A.J.P.I.S.) Vâlcea  dore te s  devin  
partenerul de încredere al cet enilor, persoane fizice i juridice, autorit i publice locale i centrale, 
române i str ine, prin asigurarea unui serviciu public care s  r spund  nevoilor reale acestora. 

Obiective generale ale AJPIS în anul 2017: 
1. Administrarea i gestionarea într-un sistem unitar de plat  a beneficiilor de asisten  

social  i a altor programe privind serviciile sociale sus inute de la bugetul de stat; 
2. Asigurarea unei activit i riguroase de control i inspec ie a aplic rii m surilor legale 

privind activit ile de stabilire i acordare a beneficiilor de asisten  social  i de 
furnizare a   serviciilor sociale; 

3. Asigurarea derul rii în bune condi ii a activit ii institu iei prin gestionarea eficient  a 
resurselor financiare i umane. 

0

100

200

300

400

500

600
N

u
ăr

Anul

Evoluţia rezultatelor obţinute prin reţeaua EURES în anul 2017 faţă 
de anul 2016

2016 2017



Județul Vâlcea – Raport privind starea economico-social  - 2017 

 

127 

Agen ia Na ional  pentru Pl i i Inspec ie Social  deruleaz  prin Agen iile Jude ene pentru 
Pl i i Inspec ie Social  urm toarele beneficii: 
 Aloca ia de stat pentru copii; 
 Aloca ia de plasament; 
 Aloca ia pentru sus inerea familiei; 
 Stimulentul de inser ie; 
 Indemniza ii i ajutoare pentru cre terea copilului acordate persoanelor (adul i/copii) cu 

handicap; 
 Indemniza ia lunar  aferent  concediului de acomodare; 
 Indemniza ia lunar  de hran ; 
 Ajutorul social; 
 Ajutoare de urgen ; 
 Ajutorul pentru refugia i; 
 Ajutorul pentru înc lzirea locuin ei; 
 Ajutoare financiare; 
 Indemniza ii acordate persoanelor cu handicap. 

Printre obiectivele specifice semnificative ale AJPIS Vâlcea se num r : 
 Gestionarea creditelor bugetare destinate pl ții beneficiilor de asistenț  

social /programelor de servicii sociale la nivel teritorial. 
De la prim riile din jude  au fost primite în anul 2017 un num r de 24.821 dosare de beneficii 

sociale i nu au existat situa ii în care dosarele s  fie restituite, fiind introduse în totalitate în 
programul informatic SAFIR. Pentru toate dosarele primite, drepturile au fost stabilite cu 
respectarea prevederilor legale pentru fiecare presta ie în parte, astfel în anul 2017 au fost emise un 
num r de 24.821 decizii de acordare. 

 Execu ia  bugetului de venituri i cheltuieli  buget asisten  social :  
Pl ile efectuate în anul 2017 au fost în sum  de 171.063.932 lei fiind încadrate în bugetul 

alocat în sum  de 171.098.160 lei.  
 

 
 
 
 

Beneficiari Sume (mii lei)
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62461
75690

Alocaţia de stat
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Beneficiari Sume (mii lei)

2741

33862

2951

51773

Indemnizaţie creştere copil

2016

2017

Beneficiari Sume (mii lei)

605

3856

952

7286

Stimulent inserţie

2016

2017

Beneficiari Sume (mii lei)

413

2490

406

3902

Indemnizații și sprijin lunar art. 31, 32 OUG 111/2010

2016

2017
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Beneficiari Sume (mii lei)

949

7532

943

7555

Alocaţie plasament

2016

2017

Beneficiari Sume (mii lei)

4
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177

Indemnizaţie concediu adopţie
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Beneficiari Sume (mii lei)
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Alocaţie susţinere familie
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Beneficiari Sume (mii lei)
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12860
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11591

Venit minim garantat
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Beneficiari Sume (mii lei)

101

507

104

608

Indemnizaţie hrană

2016
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Beneficiari Sume (mii lei)
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2057

9002
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Ajutoare încălzire lemne
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Beneficiari Sume (mii lei)
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Ajutoare încălzire termică
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Beneficiari Sume (mii lei)
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 Executarea verific rilor încruci ate cu baze de date externe privind corectitudinea 
acord rii drepturilor s-a realizat pentru un num r de 95421 beneficiari de presta ii sociale, prin 
încruci area bazelor de date cu informa iile transmise de CNPAS, ANAF, APIA. 

Monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul 
de stat pentru plata beneficiilor de asistenț  social  

    În anul 2017 au fost identifica i un num r de 1109 beneficiari care au încasat necuvenit 
drepturi de asisten  social  dintr-un total de 81503 beneficiari de beneficii de asisten  social . 

   Valoarea debitelor constituite prin decizii a fost în sum  633.566 lei raportat la valoarea 
total  a pl ilor efectuate care a fost în sum  de 171.063.932 lei, în acest fel bugetul a fost prejudiciat 
cu 0,37%. Fa  de anii preceden i în anul 2017 s-a observat o diminuare a prejudiciilor aduse 
bugetului de stat prin acordarea de pl i în mod necuvenit.  

 Valoarea debitelor recuperate în 2017 a fost în sum  de 464.071 lei din total debite 
constituite care au fost în sum  de 633.566 lei, în acest fel se poate spune c  debitele constituite au 
fost recuperate în procent de 73,24%. 

 Activitatea de inspec ie social  se realizeaz  de c tre Agen ia Jude ean  pentru Pl ti i 
Inspec ie Social  Vâlcea, fiind principalul instrument de control, evaluare i monitorizare al 
Ministerului Muncii i Justi iei Sociale, în domeniul asisten ei sociale în jude ul Vâlcea.   
Activit ile de control s-au desf urat în baza planului anual de control al institu iei i au cuprins 
campanii de control tematice dar i misiuni de control inopinat, al turi de verific rile realizate în 
baza peti iilor i autosesiz rilor. 

În 2017 activit ile inspec iei sociale au fost determinate i de o serie de campanii de 
control demarate la nivel na ional: 

1. ,,Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru 
programul indemniza ia pentru cre terea copiilor i stimulentului de inser ie”  - ICC- 1: Campania 
s-a desf urat în perioada 29.12 2016 – 20 .02 2017. 

2. „Controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de indemniza ie de cre tere i îngrijire 
copil” - ICC-2: Campania s-a desf urat în perioada 16.10.2017 – 03.11 2017. 

3. „Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, aloca ie pentru 
sus inerea familiei, ajutor pentru înc lzirea locuin ei (VMG, ASF i AI)” i  „Verificarea îndeplinirii 
de c tre autorit ile administra iei publice locale a m surilor de simplificare a modalit ii de 
solicitare a beneficiilor pentru programele adresate gospod riilor cu venituri reduse (VMG, ASF i 
AI) i programelor de politici familiale (ICC i ASC), privind o singur  cerere un singur punct de 
acces”: Campaniile s-au desf urat în perioada 22 septembrie – 20 octombrie 2017; 

4.„Verificarea accesului neîngr dit al persoanelor cu dizabilit i la mediul fizic, 
informa ional i comunica ional în unit ile de înv mânt”. Campania s-a derulat în perioada 27 
martie 2017 - 30 noiembrie 2017. 

Beneficiari Sume (mii lei)
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5.„Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor 
încadra i într-un grad de handicap (BGH - 1)”. Campania s-a desf urat în perioada 27 martie 2017 
– 28 aprilie 2017. 

6.„Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor 
încadra i într-un grad de handicap (BGH - 2)”. Campania tematic   s-a derulat  în  perioada  09 
octombrie  2017 – 20 octombrie 2017. 

7.„Campania ,,Controlul Pensiilor de invaliditate” ce s-a desf urat în septembrie 2017. 
8.„Campania „Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de c tre 

furnizorii priva i de servicii sociale în centrele reziden iale destinate persoanelor vârstnice” ce s-a 
desf urat în perioada  09 iunie 2017 – 29 septembrie 2017. 

În urma evalu rii i monitoriz rii modului de aplicare i respectare a reglement rilor 
ce privesc modul de asigurare, administrare, gestionare i plat  a beneficiilor de asisten  
social  ( BAS: VMG, ASF, AI)  a rezultat urm toarea situa ie statistic : 

 
 
Agen ia Jude ean  pentru Pl i i Inspec ie Social  Vâlcea continu  demersurile în vederea 

evalu rii i monitoriz rii serviciilor sociale, precum i controlul m surilor de asisten  social  
privind prevenirea, limitarea sau înl turarea efectelor temporare ori permanente ale unor situa ii care 
pot genera marginalizarea sau excluziunea social  a persoanei, familiei, grupurilor ori comunit ilor, 
realizate de autorit ile administra iei publice centrale i locale i de alte persoane fizice i juridice. 
 
 Activit ile desf şurate de Casa Jude ean  de Pensii Vâlcea  în cursul anului 2017 au fost 
urm toarele: 

- Stabilirea şi plata presta iilor de asigur ri sociale; 
- Pensii interna ionale; 
- Expertiza medical ; 
- Eviden a contribuabilor; 
- Distribuirea biletelor de tratament i odihn , 
- Legisla ie şi executare silit ; 
- Comunicare i rela ii publice ; 
- Accidente de munc  i boli profesionale. 
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STABILIREA ŞI PLATA PRESTA IILOR DE ASIGUR RI SOCIALE 
Prin Casa Jude ean  de Pensii Vâlcea s-a asigurat lunar plata urm toarelor categorii de 

presta ii : 
 

Nr. 
crt  

CATEGORII DE DREPTURI 

DECEMBRIE 2017 

NR. 
BENEFICIARI 

PENSIA  MEDIE 

1 Pensii de limit  de vârst   68067 1195 
3 Pensii anticipate 167 1300 
4 Pensii anticipate par iale 763 917 

5 Pensii de invaliditate gradul I 2313 548 
6 Pensii de invaliditate gradul II 7543 632 
7 Pensii de invaliditate gradul III 7847 632 
8 TOTAL INVALIDITATE 17703  
9 Pensii urmaş 12397 433 
 TOTAL PENSII ASIG. 

SOCIALE  
99463  

10 Pensii pentru activitate numai în 
sectorul agricol 

7780 417 

11 Ajutor social 12 268 
12 Pensii IOVR 64 241 
 TOTAL PENSII 107319  
13 Indemniza ii veterani de r zboi 1560 151 
14 Indemniza ii D.L nr. 118/1990 

pentru persoane persecutate din 
motive politice. 

258 1142 

15 Indemniza ii Legea nr. 189/2000 
pentru persoane persecutate din 
motive etnice. 

338 373 

16 Indemniza ii Legea nr. 309/2002- 
persoane care au efectuat stagiul 
militar în detaşamente de munc . 

2798 42 

17 Lupt tori care au contribuit la 
victoria Revolu iei române din 
decembrie 1989-Legea 
nr.341/2004. 

59 1609 

18 Beneficiari de indemniza ie 
social  minim garantat  – sector 
stat 

12293 149 
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  S-au efectuat lucr ri de modificare a drepturilor de pensie pentru 12.610 dosare care au 
constat în : ad ugiri stagiu de cotizare, ad ugiri sporuri, ad ugiri grupe de munc , schimb ri de 
grade de invaliditate, treceri de la pensia de invaliditate, anticipat  sau anticipat  par ial  la pensia 
de limit  de vârsta, modificarea num rului de urmaşi, suspendarea pl ii pensiei, încetarea pl ii 
pensiei, anularea deciziei etc. 

În perioada 01.01.2017 la 31.12.2017 au fost primite i onorate la plat  prin virarea sumelor 
în conturile creditorilor, un num r de 3.627 titluri executorii i au r mas pentru executare prin 
poprire 2.425. Suma total  a re inerilor din pensii efectuate în anul 2017 se cifreaz  la 5.846.620 lei.  

În anul 2017 au fost achitate 4.375 ajutoare de deces în cuantum de 3.131 lei/persoan  pentru 
pensionarii sistemului public de pensii i 1.566 lei pentru membru de familie al pensionarului dup  
cum urmeaz : 

 
Nr. 
crt  

          LUNA NUM R PENSIONARI DECEDA I 

1 IANUARIE 2017 524 
2 FEBRUARIE 2017 440 
3 MARTIE 2017 388 
4 APRILIE 2017 319 
5 MAI 2017 384 
6 IUNIE 2017 334 
7 IULIE 2017 325 
8 AUGUST 2017 311 
9 SEPTEMBRIE 2017 291 
10 OCTOMBRIE 2017 398 
11 NOIEMBRIE 2017 334 
12 DECEMBRIE 2017 327 
         TOTAL 4375 

 
 

PENSII INTERNA IONALE 
Legisla ia aplicabil  în acest domeniu a fost reprezentat  de Regulamentul Consiliului nr. 

1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate social  lucr torilor salaria i, lucr torilor 
independen i i membrilor familiilor lor care se deplaseaz  în interiorul comunit ii i a 
Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileau modalit ile de aplicare a 
Regulamentului 1408/71/CEE, pân  la data de 01.05.2010. 

Începând cu data de 01.05.2010 au intrat în vigoare noile regulamente europene, Regulamentul 
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29.04.2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate social  şi Regulamentul nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16.09.2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului nr. 
883/2004. 
Casa Jude ean  de Pensii a înregistrat în cursul anului 2017 un num r de 195 cereri de acordare a 
drepturilor de pensie şi de certificare a stagiului de cotizare realizat în România în baza 
regulamentelor europene din care: 

- 78 cereri de certificare a stagiului de cotizare pentru lucr torii migran i cu domiciliul în state 
membre U.E. 
- 117 cazuri cereri de acordare a drepturilor de pensie, Casa Jude ean  de Pensii  Vâlcea fiind  

institu ie de instrumentare (solicitan ii au înregistrat cererile la sediul casei Jude ene de 
Pensii Vâlcea şi alte institu ii).  
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EXPERTIZA MEDICAL  

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care i-au pierdut total sau cel pu in jum tate 
din capacitatea de munc  din cauza accidentelor de munc  şi bolilor profesionale, neoplaziilor, 
schizofreniei, SIDA, bolilor obişnuite i accidentelor care nu au legatur  cu munca. 
 Evaluarea capacit ii de munc , în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la 
cererea persoanei interesate de c tre medicul specializat în expertiz  medical  a capacit ii de munc  
din cadrul Casei de Pensii Publice, denumit medic expert al asigur rilor sociale. În cadrul Serviciului 
de Expertiz  Medical  Vâlcea func ioneaz  patru cabinete medicale, la fiecare cabinet fiind angajat 
câte un medic expert. În cursul anului 2017 au fost expertizate i încadrate în grade de invaliditate 
2.027 de persoane. 
 Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în func ie de afec iune, 
la intervale cuprinse între un an şi trei ani pân  la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la 
termnele stabilite de medicul expert al asigur rilor sociale. În cursul anului 2017 au fost revizuite 
medical 12.757 persoane. 

 
EVIDEN A CONTRIBUABILILOR 

Legea bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017 a stabilit pentru anul 
2017 un câştig mediu salarial brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigur ri sociale de stat de 
3.131 lei. Plafonul maxim al bazei de calcul a contribu iei de asigur ri sociale pentru anul 2017 a 
fost de 15.655 lei (de cinci ori câştigul salarial mediu brut), iar nivelul minim al venitului lunar 
asigurat înscris în contractul de asigurare social  a fost de 1096 lei.  
 Pentru anul 2017 cotele de contribu ii de asigur ri sociale au fost: 

- Pentru condi ii normale de munc  – 26,3% 
- Pentru condi ii deosebite de munc  – 31,3% 
- Pentru condi ii speciale de munc    - 36,3% 

Cota  contribu iei individuale de asigur ri sociale a fost de 10,5%, indiferent de condi iile de 
munc  şi în cota de contribu ie individual  de asigur ri sociale a fost inclus  şi cota de 5,1 % aferent  
fondurilor de pensii administrate privat. 

 La data de 31.12.2017 se aflau în eviden a Casei Jude ene de Pensii Vâlcea un num r de 
1.997 persoane asigurate pe baz  de contract de asigurare cu un venit asigurat de 2.289.153 lei.  

Men ion m mai jos i alte activit i pe care Compartimentul de Eviden  a Contribuabililor 
le-a desf şurat în anul 2017: 

- actualizarea şi administrarea datelor din registrul intern; 
- eviden a stagiilor de cotizare; 
- verificarea cererilor şi documenta iilor privind indemniza iile de asigur ri sociale pentru 

asigura ii pe baza de contracte şi declara ii de asigurare; 
- asigurarea corobor rii datelor din declara iile nominale i contractele de asigurare cu 

documentele de plat  aferente acestora; 
- înregistrarea  zilnic  a pl ilor efectuate de asigura ii individuali c tre bugetul asigur rilor 

sociale de stat; 
- s-a ocupat de recuperarea datoriilor la bugetul asigur rilor sociale de stat; 
- a stabilit debitele din neîncasarea obliga iilor  asigura ilor cu contracte de asigurare. 

 
DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT ŞI ODIHN  

Acordarea biletelor de tratament pentru pensionarii i asigura ii sistemului public de pensii, în 
mod gratuit sau cu suportarea unei contribu ii, s-a efectuat pe baza criteriilor generale i specifice 
stabilite prin Legea nr.263/2012 – Legea pensiilor şi Ordinului Preşedintelui Casei Na ionale de 
Pensii Publice nr. 82/19.03.2012 . 
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Asigura ii i pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în 
urm toarele sta iuni în func ie de recomandarea medicului: 

1. Afec iuni cardiovasculare în sta iunile: Vatra Dornei, Covasna, Buziaş; 
2. Afec iuni reumatismale: Herculane, Ocna Şugatag, Felix; 
3. Afec iuni respiratorii: Govora, Sl nic – Prahova; 
4. Afec iuni digestive i boli interne: C lim neşti, Ol neşti; 
5. Afec iuni ginecologice : Sovata; 
6. Afec iuni ale sistemului nervos: Geoagiu B i, Voineasa, Sinaia. 

În cursul anului 2017 s-au înregistrat 7.040 cereri de bilete de odihn  şi tratament, au fost 
alocate de c tre Casa Na ional  de Pensii Publice  un num r de 4.432 bilete  din care au fost 
valorificate 4.059 bilete. 

Solicit rile de bilete de tratament şi odihn  au fost înregistrate în sistem electronic şi listele de 
repartizare a acestora au fost afişate la sediul institu iei cât i pe site-ul acesteia. 
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2.3 Protec ia mediului 
 

Agentia  pentru Protec ia Mediului Vâlcea  a continuat i în anul 2017  sa isi aduca 
contributia la  imbunatatirea starii economice i administrative a judetului, prin  realizarea atat a   
planului de mãsuri propuse pentru imbunãtã irea activitã ii  cat i prin  realizarea de actiuni în 
vederea atingerii obiectivelor specifice propuse a fi realizate de catre agentie.  
 Prin urmare, mai jos, este prezentat planul de masuri realizate i obiectivele specifice 
realizate: 

1. Realizarea imbunatatirii colaborarii institutionale în vederea optimizarii activitatii de 
reglementare în domeniul protectiei mediului.Crearea unor mecanisme eficiente pentru 
imbunatatirea cooperarii intre autoritati în scopul unei mai bune reglementari în domeniul protectiei 
mediului prin organizare sedinte CAT în procedurile de reglementare 
2. Continuarea implementarii programului national de mediu - Sistemul Integrat de Mediu 
(S.I.M.) prin realizarea evidentei autorizatiilor de mediu emise on-line.   
3. Incheierea unor protocoale de colaborare cu institutii de invatamant,O.N.G.-uri etc. pentru 
imbunatatirea activitatii de informare publica i   activitatii de educatie ecologica, conform 
Calendarului de mediu; 
4. Desfasurarea unor activitati de constientizare a factorilor responsabili  i a publicului privind 
gestionarea deseurilor  i a substantelor chimice periculoase 
5. Desfasurarea unor actiuni de verificare a starii de conservare a ariilor naturale protejate  
6. Instruirea   i pregatirea personalului pe  domenii de specialitate aferente atributiilor. 
7. Continuarea monitorizarii calitatii aerului i informarea publicului prin intocmirea buletinului de 
informare zilnica  i afisarea lui pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea 
9. Continuarea  monitorizarii implementarii  politicilor de mediu  pentru  solutionarea  problemelor  
de mediu la nivelul judetului Valcea,  prin investitiile  i  programele de mediu  regasite în proiectele 
de mediu  din “Planul Local de Actiune pentru Mediu”  aprobat, în urma hotararii Consiliului 
Judetean Valcea, de   structura organizatorica  PLAM.  

 
 

APM VÂLCEA – obiective specifice: 
 

  Implementarea  politicilor de mediu şi conformarea cu cerin ele Uniunii Europene; 
 Supravegherea calit ii factorilor de mediu; 
 Protec ia solului i subsolului; 
 Protec ia calit ii aerului ambiental şi atmosferei pentru prevenirea schimb rilor climatice;  
 Managementul integrat al deşeurilor urbane i industriale; 
 Gestionarea în condi ii de securitate a substan elor i preparatelor chimice periculoase ;  
 Conservarea naturii, biodiversit ii i protec ia ecosistemelor terestre ; 
 Asigurarea transparen ei i accesului publicului la informa ia de mediu ; 
 Supravegherea calit ii aerului i informarea publicului; 
 Acordarea de consultanta  publicului cu privire la oportunit ile i facilit ile  oferite de 

Agentia pentru Fondul de Mediu 
 Aplicarea principiilor dezvolt rii durabile în politicile sectoriale. 

 
I.   Implementarea  politicilor de mediu şi conformarea cu cerin ele Uniunii 

Europene. 
  Ac iuni pentru implementarea politicii de mediu:       
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ANUL 2016 2017 

Emitere autoriza ii de mediu/autorizatii integrate de 
mediu: 

286 239 

Evaluare ini iala a documentatiilor de 
solicitare/clasari: 

3685 4498 

Decizii etapa de încadrare în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului i/sau în procedura de 
evaluare adecvat  EIA/EA: 

172 301 

Emitere notific ri pentru stabilirea obliga iilor de 
mediu: 
 

0 2 

Emitere decizii etape de incadrare pentru Planuri de 
Urbanism Zonal i Plan de Urbanism Detaliu pentru  

schimbarea regimului juridic sau economic al 
terenului 

33 58 

Emitere avize de mediu  1 2 

 
 Eficien a: Creşterea calit ii vie ii i a mediului în comunit ile umane prin reglementarea 

activit ilor cu impact semnificativ de mediu 
 Dificult i: modificari dese ale legisla iei i condi iilor de autorizare 

 
II.  Supravegherea calit ii factorilor de mediu 

       
 Ac iuni pentru implementarea politicii de mediu : 

 
ANUL 2016 2017 

Supraveghere calitate aer prin masuratori nefelometrice 
continue, prin statiile de monitorizare VL1 i VL2 

 

365 zile  365 zile  

Supraveghere calitate aer prin masuratori manuale prin 
determinari gravimetrice 

150 134 

Supraveghere a calit ii factorilor de mediu prin analizele i 
determin rile efectuate : 

1459 1982 

Efectuare determin ri de zgomot: 90 98 
Supravegherea continua a func ion rii sta iei automate 

de radioactivitate i intocmirea rapoartelor lunare :  
12 12 

Rapoarte privind starea mediului din jude ul Vâlcea: 15 15 
Ac iuni de urm rire i întocmire raport ri privind 

implementarea Acquis-ului de mediu şi a Planului de m suri   
prioritare: 

13 13 

 
 Eficien a: Cunoaşterea st rii factorilor de mediu şi tendin elor de evolu ie; monitorizarea 

activit ilor cu impact semnificativ asupra mediului în privin a utiliz rii tehnologiilor 
curate, reducerii consumului de resurse naturale ca materii prime 

 Dificult i: Fonduri insuficiente pentru extinderea posibilit ilor de investigare prin analize 
chimice; metodologii dificile i de durata  în ceea ce priveşte accesarea de fonduri 
europene 
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III. Protec ia solului i subsolului 
 Ac iuni pentru implementarea  politicii de mediu:  :                          

ANUL 
   2016 2017 

Elaborare rapoarte de monitorizare privind implementarea 
legislatiei de mediu în domeniul protectiei solului i 

subsolului 

 
1 

 
2 

 
 Eficien a: cunoaşterea zonelor vulnerabile i controlul respect rii cerin elor privind 

protec ia solului i subsolului 
 Dificult i: întârzieri în transpunerea legisla iei U.E în legisla ia na ional  

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

climatice 
 Ac iuni pentru implementarea  politicii  de mediu : 

ANUL 2016 2017 

Colectare date i informa ii privind sursele de emisie gaze cu efect de 
ser   i al i poluan i în vederea complet rii bazei de date: 

2 2 

 
 Eficien a: controlul calit ii aerului ambient şi armonizarea metodologiei de evaluare cu 

cea a UE 
 Dificult i: metodologii dificile i de durat   în ceea ce priveşte accesarea de fonduri 

europene 
 
V. Managementul integrat al deşeurilor urbane i industriale 

 Ac iuni pentru implementarea  politicii  de mediu:                                 
 

ANUL 
Actiuni lunare 

2016 2017 

Ac iuni de verificare a punctelor de colectare  deşeuri de echipamente 
electrice i electronice i intocmirea raportului anual : 

1 1 

Organizare ac iuni în comun cu autorit ile publice locale privind 
colectarea  de deşeuri de echipamente electrice i electronice i 
intocmirea raportului anual : 

1 1 

Ac iuni de colectare date i informa ii privind cantit ile de uleiuri 
uzate colectate i intocmirea rapoartelor lunare : 

12 12 

Ac iuni de colectare date i informa ii privind deşeurile reciclabile i 
intocmirea rapoartelor lunare : 

12 12 

Ac iuni de colectare date i informa ii privind produc torii de ambalaje 
i intocmirea raportului anual : 

1 1 

Ac iuni de colectare date i informa ii privind gestionarea deşeurilor 
de c tre generatori, agen i de salubrizare i intocmirea rapoartelor 
lunare : 

12 12 

Ac iuni de monitorizare a depozitelor de deşeuri, vizând respectarea 
cerin elor de conformare i intocmirea rapoartelor lunare : 

12 12 

 Eficien a: respectarea cerin elor de conformare i obliga iilor asumate în domeniul 
deşeurilor 
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 Dificult i: metodologii dificile i de durat   în ceea ce priveşte accesarea de fonduri 
europene 

 
VI. Gestionarea în condi ii de securitate a substan elor i preparatelor chimice periculoase 

 Ac iuni pentru implementarea  politicii de mediu:    
ANUL 2016 2017 

Ac iuni de colectare informa ii i actualizare a bazei de date privind 
substan ele:chimice periculoase (PIC, REACH, substan e restric ionate, 
detergen i, biocide, POP’s) 

4 4 

Elaborare rapoarte şi inform ri privind gestionarea substan elor chimice 
în jude : 

2 2 

 Eficien a: respectarea cerin elor de conformare i a obliga iilor asumate în domeniul 
chimicalelor 

 Dificult i: dese modific ri ale legisla iei i schimb ri structurale la nivelul autorit ii 
centrale de profil 

 
 

 VII. Conservarea naturii, biodiversit ii i protec ia ecosistemelor terestre 
 Ac iuni pentru implementarea  politicii de mediu;                                     

 
ANUL 2016 2017 

Ac iuni de control cu GNM pentru verificarea respect rii autoriza iilor 
pentru recoltare, capturare şi achizi ie flor  şi faun  s lbatic   

12 4 

Emitere autoriza ii pentru recoltare, capturare i achizi ie flor  şi faun  
s lbatic ; 

64 64 

Ac iuni de colectare date i informa ii privind starea fondului forestier, 
florei i faunei i intocmire rapoarte de monitorizare a speciilor i 
habitatelor de interes national i comunitar : 

12 12 

 
 Eficien a: respectarea cerin elor de protec ie şi limitarea impactului antropic asupra florei 

i faunei salbatice 
 Dificult i: necunoaşterea în totalitate a legisla iei în domeniu de c tre administra iile 

locale şi obştile private 
 
VIII. Asigurarea transparen ei i accesului  la informa ia de mediu şi de interes public; 
asigurarea particip rii publicului la procesul de luare a deciziilor în domeniul mediului 

 Ac iuni pentru diseminarea informa iei  publice: 
 

ANUL 2016 2017 

Elaborarea i transmiterea comunicatelor de presa/ campanii de 
informare: 

51 12 

Elaborare materiale con inând informa ii de mediu solicitate la 
cerere, conf. Legii 878/2005: 

3 44 

Elaborare materiale con inând informa ii de interes public solicitate 
la cerere, conf. Legii 878/2005,conf. Legii 544/2001: 

12 44 

Facilitarea şi punerea la dispozi ia publicului a documentelor 
solicitate pentru studiere la sediul agentiei:                     

12 7 

 
 Eficien a: îmbun t irea accesului publicului la informa ia de mediu şi a contactelor cu 

mass-media 
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 Dificult i: pu ine ONG-uri i asocia ii cu profil de protec ia mediului în jude ul Vâlcea 
 
 
IX. Supravegherea calit ii aerului i informarea publicului 

 Ac iuni pentru implementarea  politicii de mediu : 
 

ANUL 2016 2017 
Supraveghere func ionare  echipamente sta ii automate calitate aer zilnica: 365 365 
Elaborare rapoarte periodice privind starea mediului în jude ul Vâlcea: 15 15 
Elaborare inventar emisii atmosferice: 1 1 
Elaborare rapoarte privind stadiul de realizare a m surilor din Planurile de 
implementare a Aquis-ului Comunitar de Mediu: 

10 10 

Gestionare şi validare date sta ii automate de monitorizare a calit ii 
aerului i informare public zilnic: 

365 365 

Rapoarte privind captura de date în urma valid rii datelor de la sta iile 
automate de monitorizare a calit ii aerului: 

13 13 

Elaborare „Fiş  jude ” privind eviden ierea situa iei pe diverse aspecte de 
mediu-lunar: 

 

26 26 

 
 

X.Informarea publicului cu privire la oportunit ile i facilit ile  oferite de Fondul de Mediu; 
condi iile de accesare a Programelelor Operative Sectoriale (POS Mediu şi POR) 

 Ac iuni pentru implementarea  politicii de mediu:   
 

ANUL 2016 2017 
Acordarea de consultan  agen ilor economici cu privire la 
calcularea emisiilor de poluan i: 

245 270 

Dosare analizate privind  solicit ri de  finan are AFM prin  
Programul „Casa verde” pentru persoane fizice i dosare pentru 
decont:  

245 
solicitari 

270 
documentatii:
190 contracte 
semnate+80 
dosare 
pt.decont 

Numar proiecte la nivelul judetului incluse în portofoliul de proiecte 
al PNPAM 
 

7 7 

Numar actiuni la nivelul judetului incluse în  Planul Local de 
Ac iune pentru Mediu (PLAM)  

65 65 

 Eficien a: îmbun t irea accesului publicului la informa ia de mediu şi a contactelor cu mass-
media prin asigurarea transparen ei în implementarea politicilor din domeniul  protec iei 
mediului; 

  cooperare cu societatea civil  
 Dificult i: pu ine ONG-uri i asocia ii cu profil de protec ia mediului în jude ul Vâlcea 

 
 
XI. Reglementarea şi monitorizarea activit ilor cu impact semnificativ asupra mediului în 
privin a utiliz rii tehnologiilor curate, reducerii consumului de resurse naturale ca materii 
prime 

 Ac iuni pentru implementarea  politicii de mediu : 
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ANUL 2016 2017 
Ac iuni comune cu CJ GNM de verificare a conditiilor impuse în actele de 
reglementare emise ( la solicitarea CJGNM) 

2 3 

Ac iuni comune cu CJ GNM i ISU în vederea verificarii conformarii 
activitatii cu cerintele impuse de Directiva SEVESO, LCP,IPPC 

9 8 

 Eficien a: controlul calit ii aerului ambient şi armonizarea metodologiei de evaluare cu 
cea a UE 

 Dificult i: metodologii dificile i de durata  în ceea ce priveste accesarea de fonduri 
europene 
 

 
XII.Aplicarea principiilor dezvolt rii durabile în politicile sectoriale 

 
 Ac iuni pentru implementarea  politicii de mediu:                         

ANUL 2016 2017 

Monitorizarea stadiului de realizare a m surilor 
din Planului Local de Ac iune pentru Mediu 
(PLAM) i  elaborarea raportului aferent 

 
 
2 

 
 
2 
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2.4  Siguran a cet eanului i a nivelului de infrac ionalitate la nivelul 

jude ului 
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Vâlcea a ac ionat pentru asigurarea unui climat 

corespunz tor de ordine i siguran  public  la nivelul întregului jude . 
Anul 2017 s-a caracterizat prin continuarea procesului de eficientizare a activit ii 

Inspectoratului de Poli ie Jude ean Vâlcea, atât sub aspect conceptual, cât i organiza ional, 
urm rindu-se atingerea standardelor impuse, având ca rezultat men inerea sub control a fenomenului 
infrac ional, creşterea nivelului de încredere a cet enilor în poli ie şi a gradului de satisfac ie fa  
de presta ia acestei institu ii. 

Dorim s  remarc m înc  de la începutul prezent rii c , pe fondul deficitului de personal (-
14,4%), eforturile poli iştilor pentru atingerea obiectivelor au fost mult mai mari i cu toate acestea 
principalii indicatorii de performan  au fost atinşi. 
 

OBIECTIVE  INSTITU IONALE 
Activitatea inspectoratului a fost focalizat  pe îndeplinirea obiectivelor stabilite i a 

priorit ilor Poli iei Române, respectiv s-a urm rit:  
 Creşterea gradului de siguran  şi protec ie pentru cet eni prin protejarea persoanei, 

protejarea patrimoniului, siguran a stradal  şi  siguran a rutier ; 
 Prevenirea şi combaterea infrac ionalit ii transfrontaliere, destructurarea grup rilor 

infrac ionale; 
 Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, 

contrabandei, corup iei, contrafacerii de m rfuri, a infrac iunilor din domeniul achizi iilor 
publice, precum i prin protec ia intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informa ionale 
necesare dezvolt rii i men inerii capacit ii opera ionale a Poli iei Române. 

 
MANAGEMENTUL RESURSELOR  INSTITU IONALE 

1. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 
Procentul de încadrare cu personal în anul  2017 este urm torul:  

 Procent 
încadrare 

TOTAL OFI ERI AGENTI PERSONAL 
CONTRACTUAL 

85,60% 74,03% 88,67% 83,33% 

  
În cursul anului 2017 au încetat raporturile de serviciu, prin pensionare, unui num r de 47 

poli işti. (13 ofi eri i 34 agen i). 
În organigrama inspectoratului se reg sesc la nivel central 12 servicii, 4 birouri 

independente, iar la nivel teritorial 2 poli ii municipale, 9 poli ii or şeneşti, 1 poli ie sta iune, 9 sec ii 
de poli ie rurale i 77 posturi de poli ie comunale. 

În perioada analizat , au fost organizate 47 concursuri pentru ocuparea unor posturi de 
conducere vacante. 
           2. ASIGURAREA  RESURSELOR  LOGISTICE ŞI  FINANCIARE 

În anul 2017, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Vâlcea a primit credite bugetare totale în 
valoare de 59.723.601 lei, execu ia programului de cheltuieli la sfârşitul anului fiind de 100,00 %. 

Men ion m c  fondurile primite au fost utilizate în urma unor analize temeinice, fiind 
stabilite priorit i concrete, astfel încât putem aprecia c  au fost cheltuite eficient.  
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Inspectoratul foloseşte în administrare proprie un num r de 79 imobile i 150 construc ii 
aferente acestora, înscrise în inventarul domeniului public al statului, precum i un num r de 24 
spa ii situate în imobile aflate în administrarea sau proprietatea altor persoane juridice sau fizice.  

Inspectoratul de Poli ie Jude ean Vâlcea asigur  logistic un num r de 10 structuri, respectiv: 
poli ie, poli ie transporturi, Serviciul Jude ean al Arhivelor, Serviciul de Opera iuni Speciale, 
Serviciul de Combatere a Criminalit ii Organizate, Serviciul Jude ean Anticorup ie, Serviciul 
Jude ean Protec ie Intern , Biroul Imigr ri, Biroul Analiza Informa iei i Biroul Jude ean de 
Administrare a Bazelor de Date pentru Eviden a Persoanei. 
 
           REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN  
           1. PREVENIREA CRIMINALIT II  

Activit ile desf şurate în anul  2017 au fost structurate pe 2 programe cadru de prevenire, 
respectiv Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului și Prevenirea delincvenţei juvenile și 
victimizării minorilor, în baza priorit ilor Poli iei Române, fiind desf şurate i Campania de 
prevenire a violentei domestice „Aripi Frânte”, precum i Campania de prevenire a 
infrac iunilor de furt din locuin e „Ho ii sunt creativi, fii preventiv!”. 

Activitatea de prevenire a criminalit ii a avut un rol proactiv, astfel c  în perioada analizat  
au fost organizate de c tre efectivele structurilor operative, inclusiv cele de proximitate urm toarele: 
-     37  razii; 
-     1205  ac iuni cu efective l rgite;  
-     24083  controale directe;  
-     58956  contraven ii, în valoare de 17107,03  mii lei; 
-     2884  activit i cu unit ile de înv mânt; 
-     3854  st ri conflictuale aplanate; 
-     8790 num r persoane primite în puncte de consiliere; 
-     198 minori nesupraveghea i depista i. 
 
 În actualul context interna ional, apreciem c  a existat pe tot parcursul anului 2017 o foarte 
bun  colaborare cu toate structurile de ordine i siguran  na ional , astfel încât prin m surile cu 
caracter preventiv adoptate, nu au fost înregistrate evenimente deosebite care s  afecteze siguran a 
public . 
  
2.EVOLU IA FENOMENULUI INFRAC IONAL 
2.1.Situa ia operativ  pe ultimii 7 ani privind infrac iunile sesizate la nivelul I.P.J. Vâlcea  

 

   Indicatori 
Valori  
Anul  
 2011 

Valori 
Anul 
2012 

Valori 
Anul  
  2013 

Valori 
Anul  
 2014 

Valori 
Anul  
 2015 

Valori 
Anul  
2016 

Valori 
Anul 
2017 

  
Num r 

infrac iuni 
sesizate 

15.833 15.438 14.358 
 

11.951 12.217 10.529 10.222 

        
        Aşa cum se observ , infrac ionalitatea  sesizat   s-a diminuat pentru al-7-lea an consecutiv, 
înregistrând în anul 2017 cea mai mic  valoare.        
Infrac ionalitatea sesizat , pe genuri, se prezint  astfel: 
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INDICATORI 
 

ANUL 
2016 

 
ANUL 
2017 

Diferen  
+/- 

  
Procente 

% 

INFRACTIUNI - TOTAL 10529 10222 -307 - 2,92 

    1 - economico-financiare 1131 932 -199 -17,60 

    2 - judiciare 6864 6639 -225 -3,28 

    3 - de alta natura 2534 2651 +117 +4,61 
             
       Se remarc  o sc dere a num rului de infrac iuni de natur  economico – financiar  şi la cele 
judiciare. Ponderea este reprezentat  de infrac iunile de natur  judiciar  (64,95% din totalul 
infrac iunilor sesizate).  
        Din totalul infrac iunilor sesizate, un num r de 5.775 fapte penale (56,98%) au fost comise în 
mediul urban i 4.398 fapte penale (43,02%) în mediul rural. 

În anul 2017, la nivelul jude ului Vâlcea, din totalul celor 10.222 fapte penale sesizate, cea 
mai mare pondere au avut-o urm toarele genuri de fapte: furtul (2.736 fapte; 26,77%), lovirea sau 
alte violen e (1.927 fapte; 18,85%) i  distrugerea (845 fapte; 8,27%). 
     Infrac iuni  grave  
         În perioada analizat  s-a înregistrat o singur  infrac iune de omor (-5), nefiind sesizate 
infrac iuni de: lovire cauzatoare de moarte (-3), tâlh rie urmat  de moartea victimei sau ucidere a 
noului n scut. 
          În ceea ce priveşte num rul tâlh riilor sesizate, inspectoratul înregistreaz  sc deri fa  de 
aceeaşi perioad  a anului trecut cu 10%. 
 
2.2. Pentru  o prezentare mai elocvent , situa ia comparativ  a întregii game de infrac iuni contra 
persoanei din care rezult  nivelul criminalit ii în acest domeniu, este urm toarea:  
 

 
 
 La infrac iunile sesizate contra persoanei fa  de perioada similar  a anului trecut 
înregistr m o creştere reprezentând 2,28%.   

Preciz m c  ponderea infrac iunilor contra persoanei este dat  de infrac iunile care nu au un 
pericol deosebit, respectiv, „ lovire sau alte violen e” i de „ amenin are” reprezentând în total 70 
%. 
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2.3. Evolu ia infrac iunilor contra patrimoniului

 
Se observ   o sc dere cu 2,09 %, fa  de anul 2016, fiind cea mai mic  valoare din ultimii 

şase ani, iar în ceea ce priveşte furturile înregistr m o sc dere cu 2,18%. Pe genuri avem sc deri la 
furturile de componente din exteriorul auto( -26,42%),  la furturile din cur i, gospod rii, anexe 
gospod reşti ( - 16,10%),la furturile din societ i comerciale (-5,60%), la furturilor de pe rafturi   
(-3,72%), iar la furturile  de animale i p s ri i la cele de produse agricole de pe câmp,  în perioada 
analizat  au fost înregistrate, de asemenea sc deri, cu 30,56% la furturile de p s ri, cu 30,30 % la 
furturile de produse agricole de pe câmp şi cu 11,76% la furturile de animale. 
 
2.4. Evolu ia infrac iunilor stradale 

 
 
Infrac iunile stradale sesizate putem afirma c  sunt la aceleaşi cote fa  de anul precedent 

(300 fapte), fiind în sc dere constant  din anul 2009, când au fost înregistrate 543 de fapte penale. 
pozitiv este faptul c  a crescut num rul de infrac iuni stradale depistate în flagrant cu 57,14% ceea 
ce indic  o bun  instruire a efectivelor şi eficien a dispozitivului de ordine public . 
    

 
  

Din totalul acestora, 296 fapte (98,67%) au fost comise în mediul urban, iar un num r de 4 
fapte (1,33%) au fost comise în mediul rural , 131 fapte penale (43,67%) au fost comise pe timp de 
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zi i 169 fapte penale (56,33%) au fost comise pe timp de noapte. Cele mai multe infrac iuni 
stradale, respectiv 84,67% au fost comise pe raza mun. Rm. Vâlcea. 
 
2.5.criminalitatea în mediul rural 
 În mediul rural au fost sesizate 4.398 infrac iuni (-61; -1,38%). 
 Privitor la infrac iunile stradale sesizate în mediul rural, înregistr m 4 fapte, cu 55,55% 
mai pu in decât în anul 2016, când s-au înregistrat 9 fapte. 
 În anul 2017, conform concep iei implementate înc  din anul 2011 s-a men inut 
organizarea pe sec ii de poli ie rural , în organigrama I.P.J. Vâlcea  fiind prev zute în prezent 9 
astfel de sec ii i de asemenea avem 77 de posturi de poli ie comunale. 

   
2.6. Siguran a în şcoli 

Pentru prevenirea şi monitorizarea atent  a infrac ionalit ii în şcoli, au fost desf şurate  
ac iuni, patrul ri în zona adiacent  a unit ilor de înv mânt, precum şi şedin e cu caracter 
informativ-preventiv la care au participat elevi, dar şi cadre didactice. Aceste activit i s-au 
desf şurat în conformitate cu Planul Teritorial Comun de Ac iune, plan aprobat de Institu ia 
Prefectului – Jude ul Vâlcea. 

Totodat  s-a pus în vedere conducerilor tuturor unit ilor de înv mânt necesitatea adopt rii 
unor sisteme proprii de securitate, a respect rii regulamentelor de ordine intern  i cooperarea 
permanent  cu organele de poli ie. 

Semnificativ  este sc derea cu 23,21% fa  de perioada similar  a anului 2016 a faptelor 
penale sesizate în unit ile de înv mânt sau proximitatea acestora. 
 Majoritatea infrac iunilor sesizate  privesc comiterea unor fapte de lovire, respectiv 
sustrageri de telefoane mobile i a unor sume de bani din obiecte vestimentare sau gen ile elevilor, 
l sate nesupravegheate în clas  şi alte locuri specifice, laboratoare, s li de sport etc. 
 
2.7. Regimul armelor, explozivilor şi substan elor periculoase 

În anul 2017, au fost sesizate 179 (+124)  infrac iuni privind regimul armelor şi muni iilor, 
15(0) infrac iuni la Legea fondului cinegetic şi a protec iei vânatului i 15 (+5) infrac iuni la regimul 
materialelor explozive. În cadrul dosarelor penale întocmite au fost ridicate în vederea confisc rii 
135 (+42) arme de foc i 6976(+5787) cartuşe. 

În anul  2017 au fost anulate 232 (+121) permise de arm . 
 
2.8. Investigarea criminalitatii economice 

Combaterea fenomenului infrac ional ce se manifest  în sfera economico-financiar  
reprezint  principala misiune a poli iei de investigare a criminalit ii economice.  

La nivel jude ean în anul 2017 s-au înregistrat 932 infrac iuni de natur  economic  cu 199 
infrac iuni mai pu ine decât în perioada similar  a anului 2016 când au fost sesizate 1131. 

Raportat la principalele genuri de infrac iuni sesizate, situa ia la nivel jude ean se prezint  
astfel: 

Categorii de infrac iuni Anul 
 2016 

Anul 
 2017 

Diferen e 

Evaziune fiscal  91 71 -20 
Art.244(înşel ciune) 391 328 -63 
Fals în înscrisuri 250 199 -51 
Abuz în serviciu 447 294 -153 
Abuz de încredere 70 67 -3 

  
Referitor la situa ia pe linia combaterii faptelor de corup ie, preciz m c  au fost solu ionate  

15 dosare penale, fiind declinate 31 fapte, iar în cadrul acestora au fost deferite parchetelor 28 
persoane. 
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 Efectivele Serviciului de Investigarea a Criminalit ii Economice au aplicat cu 26,35 % mai 
multe amenzi contraven ionale fa  de perioada similar  a anului 2016, totodat  valoarea acestora 
crescând cu 11,70 %. 
 
2.9. Infrac ionalitatea în  domeniul silviculturii  şi al pisciculturii 

Activit ile de prevenire i combatere a delictelor silvice sunt deosebit de importante având 
în vedere c  fondul forestier la nivelul jude ului Vâlcea ocup   aproximativ 46% din suprafa a total  
a jude ului nostru. 

Pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice,  s-au desf şurat  activit i în baza planului 
SCUTUL P DURII 2017”, dup  cum urmeaz : 

• au fost organizate 433 (+26) ac iuni; 
•  au fost efectuate  612(+51) de controale cu privire la respectarea modului de 

exploatare a masei lemnoase şi a regimului circula iei materialelor lemnoase pe 
drumurile publice; 

• au fost înregistrate 246 (+12) infrac iuni ; 
• au fost aplicate 441(-177) sanc iuni contraven ionale; 
•  au fost confisca i 4075,15 m.c, cu 1048,17 m.c mai mult fa  de anul  2016; 
• au fost indisponibilizate în vederea confisc rii 11 (+8) autovehicule i 29 (+23) atelaje 

hipo. 
Pe linia prevenirii i combaterea braconajului piscicol, la nivelul jude ului Vâlcea, cu 

participarea I.P.J. Vâlcea, I.J.J. Vâlcea, Garda Na ional  de Mediu – Comisariatul Jude ean Vâlcea 
i Agen iei Na ionale pentru Pescuit şi Acvacultur  a fost întocmit Planul comun de ac iune “STOP 

BRACONAJULUI 2017”. 
În perioada analizat  au fost solu ionate 54 dosare penale în domeniul piscicol. 

          În urma ac iunilor organizate  s-a reuşit confiscarea mai multor bunuri folosite la comiterea 
infrac iunilor, respectiv: 

- 14 (-23) buc i plas   de pescuit monofilament 
- 29 (+26) plase fir textil 
- 11 (+5) ambarca iuni 
- 292 (-55) kg peşte 

  
      3. SIGURAN A TRAFICULUI RUTIER 
            Activit ile desf şurate  pe linie rutier  pe întreg parcursul anului  2017 au presupus: 

• 1804 ac iuni  
• 426 infrac iuni depistate la regimul rutier  
• 3405 permise de conducere re inute  
• 47840 amenzi contraven ionale la OUG 195/2002  

 
 

Situa ia accidentelor rutiere cu victime, produse în anul 2017 comparativ cu anul 2016 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
Din analizele efectuate, concluzion m faptul c  principalele trei  cauze   de producere a 
accidentelor rutiere  au fost:  
  *Viteza neadaptat  la condi iile de drum; 

Indicatori 
Anul  
2016 

Anul  
2017 + / - 

Accidente cu victime 566 672 +106 
- Mor i 51 50 -1 
- R ni i grav  169 180 +11 
- R ni i uşor 556 705 +149 
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  *Abateri bicicli ti; 
  *Neacordare prioritate vehicule.  
 

Sinteza rezultatelor ob inute în anul 2017 pe linia asigur ri ordinii i siguran ei publice de 
c tre Inspectoratul Jude ean al Jandarmeriei Vâlcea este prezentat  în continuare:  

Structurile de ordine public  din cadrul inspectoratului i-au concentrat activitatea pe 
gestionarea eficient  a misiunilor de asigurare i restabilire a odinii publice, în organizarea şi 
desf şurarea a unor ac iuni preventiv reactive în sistem integrat împreun  cu efective ale I.P.J. 
Vâlcea, avându-se în vedere şi  executarea unor misiuni temporare în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

Planificarea misiunilor de ordine public  a avut la baz  cunoaşterea permanent  a situa iei 
operative din zona de responsabilitate, rela ionarea cu celelalte institu ii cu atribu ii în domeniu şi 
realizarea raportului costuri eficien . 

Au fost executate 7212 misiuni, din care: 741 misiuni de asigurare a ordinii i siguran ei 
publice, 3 misiuni de aplanare a unor conflicte, 28 misiuni constând în interven ii de salvare-
evacuare, 7 interven ii la alte solicit ri, 5852 misiuni de men inere a ordinii publice, 409 misiuni 
executate în cooperare cu alte institu ii, 11 ac iuni în cooperare pentru efectuarea unor acte 
procedurale, 161 misiuni pentru punerea în aplicare a  mandatelor de aducere, 43 ac iuni executate 
premerg tor i pe timpul desf ur rii alegerilor. 

Efectivele de jandarmi au intervenit la 28 solicit ri de salvare-evacuare în zona montan  
C lim neşti – Voineasa – Brezoi, la 8 solicit ri telefonice pe num rul de telefon al 
inspectoratului i la 3 ac iuni de aplanare a unor conflicte.  

Pentru protec ia cet enilor, asigurarea respect rii legii i creşterii autorit ii instu iilor statului 
am executat un num r de 5852 misiuni de men inere a ordinei i siguran ei publice atât de c tre 
jandarmi cât i în cooperare cu efective din cadrul I.P.J. Vâlcea în sistem integrat, în sta iuni montane 
i balneare, în mediul urban cât i în cel rural, în zona institu iilor de înv mânt preuniversitar, în 

locurile i mediile cu poten ial criminogen ridicat, pentru descoperirea persoanelor sau grupurilor de 
persoane care preg tesc sau s vârşesc fapte ilegale pe teritoriul jude ului Vâlcea. 

Efectivele celor dou  institu ii au ac ionat prioritar pentru asigurarea unui climat de ordine i 
siguran  civic , prevenirea şi descoperirea infrac iunilor care afecteaz  via a, siguran a persoanei 
precum şi proprietatea public  i privat , în 11 localit i în mediul urban i 34 localit i în mediul 
rural, executând un num r de 4262 misiuni, în locurile i mediile cu poten ial criminogen ridicat, prin 
echipe mixte. Au fost constituite 707 patrule pe traseele de deplasare ale turiştilor în zona montan , 
193 patrule în sta iunea balneoclimateric , 1252 patrule de jandarmi în mediul urban, 658 patrule 
de jandarmi în mediul rural, 2238 patrule mixte executate în mediul urban, 114  patrule mixte în 
mediul rural i 3 ac iuni în alte zone de interes operativ, 11 ac iuni punctuale. Au fost desf şurate 
676 ac iuni în zona institu iilor de înv mânt. Situa ia comparativ  cu anul 2016 este prezentat  n 
graficul de mai jos. 
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Reprezentarea grafic  a misiunilor de men inere a ordinii publice 

 
La nivelul inspectoratului exist  un num r de 26 planuri de cooperare, colaborare şi parteneriat 

materializate în executarea unui num r de  409 misiuni astfel: 253 misiuni executate în cooperare 
cu Poli ia Transporturi Feroviare Vâlcea, 11 misiuni cu D.N.A., D.G.A. i B.C.C.O., 2 misiuni cu 
I.G.I., 3 misiuni cu Garda de Mediu, 20 misiuni cu A.N.P.A. – Filiala Oltenia, 37 misiuni cu 
executorii judec toreşti, 28 misiuni cu organele silvice, 6 misiuni cu I.T.M., 48 misiuni cu alte 
structuri M.A.I., 5 misiuni cu I.S.C.T.R., 2 misiuni cu DGASPC. 

Pe timpul execut rii misiunilor prin patrule de jandarmi, au fost constatate un num r de 159 
infrac iuni, din care 124 în mediul urban i 35 în mediul rural , cu 163 autori. Num rul acestora 
a sc zut comparativ cu anul 2016, când au fost constatate 190 infrac iuni, din care 141 în mediul 
urban i 49 în mediul rural , cu 178  autori. 

În cooperare cu structurile poli iei, jandarmii au participat la constatarea şi probarea unui 
num r de 93 infrac iuni, din care 89 în mediul urban i 4 în mediul rural , cu 121 autori, num rul 
acestora sc zând comparativ cu anul 2016 când au fost constatate i probate 161 infrac iuni, din 
care 121 în mediul urban i 20 în mediul rural , cu 175 autori.  

 
SITUA IA INFRAC IUNILOR  ÎN ANUL 2017 
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2016
2017

GENURI DE INFRAC IUNI 
NUM RUL 

INFRAC IUNILOR 
CONSTATATE 

NUM RUL 
FAPTUITORILOR 

Furt - Furt calificat (conform C. Penal ) 58 58 
Legea 46/2008 – Codul silvic 2 2 
O.U.G. 23/2008, privind pescuitul i acvacultura 23 25 
Legea 143/2000, privind combaterea traficului i 
consumul ilicit de droguri. 

15 17 

Infrac iuni diverse prev zute în Codul Penal 22 22 
Infrac iuni diverse prev zute de legi speciale 39 39 
Total 159 163 
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SITUA IAINFRAC IUNILOR ÎN ANUL 2016 

 
 
Agen ii constatatori, au aplicat un num r de 3203 sanc iuni, din care 1742 amenzi i 1461 

avertismente scrise. Comparativ cu anul 2016, când au fost constatate un num r de 2599 
contraven ii, din care  1471 amenzi i 1128  avertismente scrise, num rul acestora a crescut 
semnificativ  în anul 2017. 

În urma solu ion rii contesta iilor depuse de c tre contravenien i la judec toriile din jude  au 
fost anulate 11  procese-verbale de constatare a contraven iilor.  

Au fost primite i executate 144 mandate de aducere în 42 localit i de pe raza jude ului 
Vâlcea, fiind folosi i la aceast  misiune 319 de militari. Num rul acestora a crescut comparativ 
cu anul 2016, când au fost executate 115 mandate de aducere în 35 localit i de pe raza 
jude ului Vâlcea, fiind folosi i 270 de militari. Din num rul mandatelor executate în acest an, 
au fost prezentate în fa a instan ei 67 de persoane fa  de 52 în anul 2016  
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GENURI DE INFRAC IUNI 
NUM RUL 

INFRAC IUNILOR 
CONSTATATE 

NUM RUL 
FAPTUITORILOR 

Furt - Furt calificat (conform C. Penal ) 70 60 
Legea 46/2008 – Codul silvic 5 7 
O.U.G. 23/2008, privind pescuitul i acvacultura 34 35 
Legea 143/2000, privind combaterea traficului i consumul 
ilicit de droguri. 11 11 

Infrac iuni  diverse prev zute în Codul Penal 9 10 
Infrac iuni diverse prev zute de legi speciale 61 55 

Total 190 178 
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2.5  Protec ia copilului i a persoanelor cu dizabilit i 

  
Pe linia protec iei copilului i a persoanelor cu dizabilit i ac ioneaz  Direc ia General  de 

Asisten  Social  şi Protec ia copilului Vâlcea (D.G.A.S.P.C.) a c rei misiune este : promovarea, 
coordonarea, monitorizarea şi controlul activit ii de protec ie a drepturilor copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oric ror persoane aflate în 
dificultate.  

Scopul Direc iei Generale de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Vâlcea este de a 
asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protec iei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilit i, precum i a altor persoane, grupuri sau comunit i aflate în nevoie 
social , cu rol în administrarea i acordarea beneficiilor de asisten  social  i a serviciilor sociale. 
 
 Protec ia şi promovarea drepturilor copilului 
Serviciile oferite sunt : 
 m suri de protec ie special  în servicii de tip reziden ial: centre de plasament, centrul maternal, 

centre pentru copii cu dizabilit i;  
 m suri de reintegrare în familia natural  a copilului aflat sub m sur  de protec ie special  în 

centrele de plasament în familii substitutive;  
 prevenirea abandonului i institu ionaliz rii;  
 asisten  maternal ;  
 m suri de protec ie în familia l rgit ;  
 protec ia copilului abuzat, neglijat, exploatat sau f r  ad post;  
 consiliere psihologic  i juridic ;  
 evaluarea complex  a copilului cu dizabilit i;  
 m suri de protec ie de tip alternativ: centre de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilit i, 
adop ie. 
 La 31 decembrie 2016, beneficiau de serviciile  D.G.A.S.P.C. 1382 de copii, din care: 

 246 în sistem reziden ial; 
 927 în sistem familial; 
 209 în centrul de zi. 

 

 La 31 decembrie 2017, beneficiau de serviciile D.G.A.S.P.C. 1356 de copii, din care: 

 218 în sistem reziden ial; 
 897 în sistem familial; 

Protectie de tip 
rezidenţial                

17,8%

Protecţie de tip  
familial 67,1%

Centre de zi 15,1%

Distributia copiilor pe tipuri de  servicii la 31.12.2016
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 240 în centrul de zi. 

 

  

 Se observ  a sc dere a num rului de copii beneficiari de m suri de protec ie special  în anul 
2017, comparativ cu anul 2016. Acest fapt se datoreaz  reevalu rii cazurilor i identific rii 
posibilit ilor de reintegrare în familia natural /extins . 

 
Prevenirea separ rii copilului  de familia sa 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea a acordat servicii cu un pronun at caracter preventiv, respectiv de 
îngrijire i recuperare de zi pentru copii cu dizabilit i, servicii de informare i consiliere pentru 
p rin i i copii i servicii destinate mamei i copilului cu risc crescut de abandon. 

 Servicii de zi: 
Centrul de zi de îngrijire i recuperare pentru copilul cu dizabilit i asigur  servicii de evaluare 
i consiliere psihologic , recuperare i reabilitare, electroterapie, terapie educa ional . 

 În anul 2016, Centrul de zi de îngrijire i recuperare pentru copilul cu dizabilit i a oferit 
servicii de recuperare pentru 436 de copii, iar în anul 2017, 421 de copii au beneficiat de serviciile 
acestui centru.         

Casa « Materna » a urm rit aplicarea corect  a standardelor minime obligatorii privind 
asigurarea protec iei mamei i copilului afla i în dificultate. 

Servicii acordate anul 2016 anul 2017 
mame copii mame copii 

Consiliere psihologic  12 0 9 0 
Consiliere social  12 0 9 0 
Consiliere juridic  12 0 9 0 
G zduire pe perioad  determinat  12 24 9 15 
Reintegrare familial  i comunitar  10 16 9 15 
Socializare i petrecere a timpului liber 12 24 5 4 
Plasament la asistent maternal profesionist 0 5 9 15 
Plasament într-un centru de plasament 1 (mam  

minor ) 
0 0 1 

 
Protec ia de  tip reziden ial 
Prin intermediul servicilor de tip reziden ial se ofer  acces copiilor şi tinerilor afla i în 

dificultate şi lipsi i temporar sau definitiv  de îngrijirea p rin ilor lor, pe o perioad  de timp 
determinat , la servicii de protec ie, sociale, educa ionale, de s n tate, recuperare/reabilitare, 
realizate prin activit i de cazare, asisten  medical  i îngrijire, recuperare / reabilitare, educa ie, 

Protectie de tip 
rezidenţial                

16,08%

Protecţie de tip  
familial 66,22%

Centre de zi 17,70%

Structura serviciilor DGASPC  la 31.12. 2017
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socializare, recreere/joc, consiliere/psihoterapie, precum şi dezvoltarea abilit ilor de via  
independent , integrare socio-profesional , integrare/reintegrare familial . 
 Aceste servicii sau activit i sunt acordate în loca ia serviciilor reziden iale din cadrul 
DGASPC Vâlcea conform planului de interven ie personalizat al copilului, respectiv planului de 
recuperare/reabilitare pentru copiii cu dizabilit i. 

 Astfel, la 31.12.2016, în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Vâlcea se aflau 
246 de copii, iar la 31.12.2017, 218 copii beneficiau de m suri de protec ie special  în servicii de 
tip reziden ial. 
 
 

Situația comparativă a beneficiarilor de servicii rezidențiale,  
pe tipuri de centre 

 31.12.2016 31.12.2017 
Total beneficiari: 
din care: 

246, din 
care: 

218, din 
care: 

În centre de plasament clasice 98 61 
În centre de plasament pentru copiii cu dizabilități 97 105 
În serviciul de tip familial pentru deprinderi de viață și 
integrare socioprofesională a tinerilor din sistemul de 
protecție 

49 41 

În centrul maternal 2 11 
   
 Men ion m c  în la data de 31.12.2016, 61 de copii se aflau în plasament la O.N.G.-uri sau 
în centre de plasament ale D.G.A.S.P.C. din alte jude e, iar la 31.12.2017, un num r de 57 de copii 
beneficiau de aceste servicii. 
 Conform conven iei de colaborare încheiat  între Direc ia General  de Asisten  Social  i 
Protec ia Copilului Vâlcea i Funda ia ”Inim  pentru Inim ”, înregistrat  la institu ia noastr  sub nr. 
70436/17.12.2015, se deconteaz  cheltuielile pentru maxim 30 de copii prelua i de funda ie din 
serviciile D.G.A.S.P.C. Vâlcea. 
  

Situația comparativă a copiilor/tinerilor din centrele de plasament, încadrați într-un grad  de 
handicap 

Gradul de handicap  Nr. de beneficiari  la 
31.12.2016 

Nr. de beneficiari la 
31.12.2017 

gradul grav 71 69 
gradul accentuat 16 9 
gradul mediu 20 19 
gradul u or 1 0 
TOTAL 108 97 
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Dinamica beneficiarilor de măsuri de protecție în servicii de tip 
 rezidențial în anii 2016 și 2017 

Din cei 62 de copii/tineri pentru care s-a încetat m sura de protec ie special  în anul 2017, 10 

copii au fost reintegra i în familia natural , 32 au împlinit vârsta de 18 ani i nu mai urmau nici o 
form  de înv mânt, 11 copii au fost plasa i la asistent maternal profesionist, 2 tineri au fost 
transfera i în centre pentru adul i, 1 copil a decedat, iar 6 copii au fost prelua i de Funda ia ”Inim  
pentru Inim ”. 

 

 

 Din graficul de mai sus se observ  o sc dere cu 68 a num rului de copii institu ionaliza i. 
Acest fapt se datoreaz  reevalu rii cazurilor i identific rii alternativelor de tip familial i a 
posibilit ilor de reintegrare în familia natural  a copiilor. 
      

Formarea, dezvoltarea şi îmbun t irea abilit ților de via  independent  
 
 Serviciul de tip familial pentru deprinderi de via  i integrare socioprofesional  a tinerilor 
din sistemul de protec ie a fost înfiin at prin Hot rârea Consiliului Jude ean nr. 50/13.04.2012 de 
aprobare a Organigramei DGASPC i are ca obiectiv principal asigurarea condi iilor necesare 
pentru o via  independent  i integrarea socio-profesional  a tinerilor afla i sub m sur  de 
protec ie în cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea. 
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 Beneficiarii acestui serviciu sunt copii i tineri în dificultate cu vârsta cuprins  între 14 - 26 
ani, care  beneficiaz  de una din m surile de protec ie prev zute de lege şi urmeaz  o form  de 
înv mânt, precum i tineri care au împlinit 18 ani, nu î i continu  studiile, dar nu au posibilitatea 
revenirii în propria familie i beneficiaz  de o m sur  de protec ie pe o perioad  de pân  la 2 ani, 
conform legii. 
 În structura acestui serviciu se afl  7 apartamente sociale i o component  reziden ial . 

 

Distribu ia beneficiarilor în cadrul Serviciului de tip familial pentru deprinderi de via  i 
integrare socioprofesional  a tinerilor din sistemul de protec ie 

 Nr. de beneficiari la 
31.12.2016 

Nr. de beneficiari la 
31.12.2017 

Total beneficiari, din care: 49 41 

În apartamente sociale 25 18 

În componenta rezidențială 16 18 

Cazați în căminele facultăților  6 5 

Cazați în internatele școlare 2 0 

 Beneficiarilor acestui serviciu li se ofer  servicii de cazare, consiliere psihosocial  i suport 
emo ional, educare, dezvoltare abilit i de via  independent  (deprinderi de munc , deprinderi de 
igien  personal , purtarea şi între inerea hainelor, deprinderi de gestionare a timpului liber, 
gestionarea banilor, preg tirea alimentelor pentru hrana zilnic , între inerea şi igiena locuin ei). 

 Servicii de protec ie  de tip familial 
Îngrijirea de tip familial în domeniul protec iei copilului are ca misiune asigurarea, la 

domiciliul unei persoane fizice sau familii, a dezvolt rii psiho-fiziologice armonioase a copilului 
separat, temporar sau definitiv, de p rin ii s i i este preponderent  printre m surile de protec ie 
special  (66,22%). 
 
Situație comparativă a beneficiarilor de măsuri de protecție de tip familial, anii 2016 și 2017 

 Num r de beneficiari 
la 31.12.2016  la 31.12.2017 

- plasament la rude pân  la gradul IV 313 304 
- plasament la alte familii / persoane 117 115 
- plasament la asistent maternal 
profesionist 

497 478 

Total 927 897 
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Plasamentul la rude până la gradul IV sau alte familii/persoane reprezint  46,77% din 

totalul m surilor de protec ie de tip familial. Reintegrarea copilului în familia natural /extins  sau 
plasamentul acestuia la rude pân  la gradul IV sau la alt  familie/persoan , unde poate beneficia de 
un mediu prielnic dezvolt rii sale, este o prioritate urm rit  de speciali tii insitu iei noastre i este 
cea mai buna alternativ  la institu ionalizare. 

 
 

Dinamica beneficiarilor de măsuri de protecție specială – plasament la rude până la 
gradul IV sau la alte familii/persoane 

 
 

Plasamentul la asistent maternal profesionist constituie 53,23% din totalul măsurilor de 
protecție specială de tip familial.  

 Serviciul de asisten  maternal  asigur  protec ia copilului care necesit  stabilirea unei m suri 
de protec ie ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de c tre un asistent maternal 
profesionist .  
 Aceasta include i plasamentul copilului în regim de urgen , plasamentul copilului cu nevoi 
speciale (copil cu deficien , copil abuzat, cu tulbur ri de comportament, copil cu HIV/SIDA), în 
vederea recuper rii sale. 

   Asistentul maternal profesionist este profesionistul care ia în îngrijire la domiciliul s u, pentru 
o perioad  nedeterminat , unul sau mai mul i copii în dificultate, ca urmare a deciziei Comisiei 
pentru Protec ia Copilului sau instan ei de judecat . 

 

63

53

59

63

48

50

52

54

56

58

60

62

64

anul 2016 anul 2017

intrari

ieșiri

0

100

200

300

400

500

plasament la rude
pân  la gr. IV

plasament la alte
fam./persoane

plasament la AMP

313

117

497

304

115

478

anul 2016 anul 2017



Județul Vâlcea – Raport privind starea economico-social  - 2017 

 

159 

Evoluția numărului de copii aflați în plasament la asistent maternal profesionist în anii 2016 și 
2017 

 
 Num r de beneficiari 

la data de  
31.12.2016 

 la data de 
31.12.2017 

- copii f r  dizabilit i 403 390 
- copii f r  dizabilit i 94 88 

Total 497 478 

 
   

 Se observ  o sc dere a num rului de beneficiari de m suri de protec ie de tip familial. Acest 
fapt se datoreaz  acceler rii procesului de reevaluare a cazurilor şi identific rii posibilit ilor de 
reintegrare în familie.  

 Dac  la sfârşitul anului 2016,  319 asisten i maternali profesioni ti aveau copii în plasament, 
la sfâr itul anului 2017, 310 asisten i maternali profesioni ti aveau în îngrijire copii. 
 

Situația asistenților maternali profesioniști, în funcție de numărul de copii pe care îi aveau în 
îngrijire 

 31.12.2016 31.12.2017 
Nr. total de AMP, din care: 319 310 

- cu 1 copil  156 157 
- cu 2 copii 150 139 
- cu 3 copii 11 13 
- cu 4 copii 2 1 

 
Serviciul management de caz pentru copil 

 
Managementul de caz aplicat în domeniul protec iei drepturilor copilului reprezint  o 

metod  de coordonare a tuturor activit ilor de asisten  social  i protec ie special  desf urate în 
interesul superior al copilului de c tre profesioni ti din diferite servicii sau institu ii publice i 
private.  

Managerul de caz este profesionistul care, îndeplinind condi iile men ionate de prezentele 
standarde, asigur  coordonarea activit ilor de asisten  social  i protec ie special  desf urate în 
interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea i implementarea:  
   a) planului individualizat de protec ie (PIP) pentru copiii separa i de familie, prev zut de art. 57, 
alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, republicat ;  
   b) planului de recuperare-reabilitare a copilului cu dizabilit i, conform art. 57 din Ordinul 
1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea i interven ia integrat  în 
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vederea încadr rii copiilor cu dizabilit i în grad de handicap, a orient rii colare i profesionale a 
copiilor cu cerin e educa ionale speciale, precum i în vederea abilit rii i reabilit rii copiilor cu 
dizabilit i i/sau cerin e educa ionale speciale. 
 Prezentarea activităților desfășurate: 

 Deplas ri în municipiu i localit ile jude ului în vederea efectu rii vizitelor la familiile/persoanele 
care au în plasament copii/tineri i la domiciliile asisten ilor maternali profesioni ti, în scopul 
monitoriz rii situa iei acestora i a activit ii asisten ilor maternali profesioni ti, a modului în care 
sunt îngriji i copiii afla i în plasament la ace tia; 

 Reevaluarea m surilor de protec ie special  dispuse de Comisia pentru Protec ia Copilului Vâlcea: 
53 de cazuri în anul 2016 i 804 cazuri în anul 2017; 

 Sesiz ri: efectuare verific ri în diverse localit i de pe raza jude ului Vâlcea, evaluarea situa iei i 
întocmirea de rapoarte, constat ri, r spunsuri peti ionari: 43 cazuri în anul 2016 i 39 cazuri în anul 
2017; 

 Întocmire rapoarte lunare de vizit  la asisten i maternali profesioni ti: 1556 în anul 2016 i 2541 în 
anul 2017; 

 Întocmire rapoarte lunare de vizit  copii afla i în plasament la asisten i maternali profesioni ti i 
plasament familial: 1624 în anul 2016 i 4379 în anul 2017; 

 Reînnoiri atestate asisten i maternali profesioni ti: în anul 2016: 96, iar în anul 2017: 95; 
 Întocmire rapoarte vizit  copil – p rinte: 108 în anul 2016 i 159 în 2017; 
 Consiliere p rin i i copii; 
 Încetare m sur  plasament i reintegrare în familie: 23 de cazuri în anul 2016, iar în anul 2017 - 18 

cazuri; 
 Rapoarte de reevaluare trimestrial  a m surii de protec ie special  pentru copii/tineri afla i în 

plasament la familie/persoan / rude: în anul 2016: 690, iar în anul 2017: 1403; 
 Rapoarte consiliere familie în vederea adop iei: în 2016: 49 i în anul 2017: 231; 
 Întocmire rapoarte pentru deschiderea procedurii adop iei interne: 56 în anul 2016 i 66 în anul 

2017; 
 Dosare înaintate la instan : 83 în anul 2016 i 104 în anul 2017; 
 Întocmire referate g zduire copii la asisten i maternali profesioni ti: 17 în anul 2016 i 34 în anul 

2017; 
 Rapoarte de reevaluare trimestrial  a m surii de protec ie special  pentru copii/tineri afla i în 

plasament la asistent maternal profesionist: 382 în anul 2016 i 2319 în anul 2017; 
 Instrumentare dosare prezentate în Comisia pentru Protectia Copilului: 44 în anul 2016 i 30 în anul 

2017. 
 Întocmire PIP-uri pentru copiii afla i sub m sur  de protec ie special : 
 plasament la persoane/familie/rude: în anul 2016: 454, iar în anul 2017: 788;  
 plasament la asistent maternal profesionist: 398 în anul 2016 i  887 în anul 2017; 
 Întocmire anchete sociale la domiciliul p rin ilor ai c ror copii se afl  sub m sur  de protec ie 

special : 101 în anul 2016 i 111 în anul 2017; 
 Întocmire rapoarte de monitorizare trimestrial , pentru Agen ia Jude ean  pentru Pl i i Inspec ie 

Social : 3739 în anul 2016 i 3717 în anul 2017; 
 În anul 2017 au fost întocmite 320 de rapoarte de evaluare anual  a activit ii asisten ilor 
maternali profesioni ti. 
          Adop ia 
          Promovarea adop iei na ionale este activitatea prioritar  în domeniul protec iei copilului. 
Pentru o anumit  categorie de copii, adop ia reprezint  obiectivul planului individualizat de 
protec ie, deoarece asigur  copilului privat de ocrotirea p rin iilor naturali, în situa iile prev zute de 
lege, respectarea unui drept fundamental, cel de a creşte în familie.  

Principalele activităţi desfăşurate și rezultatele obținute în anul 2017, comparativ cu anul 2016 
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Activitate anul 2016 anul 2017 
Familii atestate ca apte s  adopte 23 familii 28 familii 
Persoane atestate ca apte s  adopte 7 persoane 5 persoane 
Deschiderea procedurii adop iei 47 copii 97 copii 
Încredin are în vederea adop iei 17 copii 31 copii 
Adop ie 32 copii, din care: 1 adop ie 

interna ional  i 2 adop ie 
copil cel lalt so ) 

20 copii  

Monitorizare postadop ie 55 cazuri 46 cazuri 
 Situa ia copiilor p r si i în unit ile medicale 

  Abandonul este din nefericire un fenomen înc  întâlnit în România. Copii nou-n scu i au 
fost şi continu  s  fie abandona i de p rin i în spital, de obicei pentru c  aceştia şi în special mamele, 
nu v d nici o posibilitate de a-şi creşte copiii. Motivele sunt adesea insuficien a mijloacelor 
financiare, lipsa de maturitate i incapacitatea de a se descurca, precum şi problemele personale sau 
emo ionale (stigmatul conferit de statutul de p rinte unic, dependen a de alcool, tulbur rile de 
personalitate etc.). Adesea aceşti p rin i îşi abandoneaz  copiii în spital f r  s  lase vreo informa ie 
privind identitatea sau adresa lor. 
 În anul 2016 D.G.A.S.P.C. Vâlcea a fost sesizat  cu privire la situa ia a 11 copii care erau în 
risc de abandon în unita ile sanitare, iar în anul 2017  institu ia noastr  a fost sesizat  cu privire la 7 
copii afla i în acest  situa ie.  
Cazurile au fost rezolvate prin instituirea m surii de protec ie special  – plasament la asistent 
maternal profesionist. 
 Se observ  o sc dere a num rului de copii abandona i în unit ile sanitare din jude ul Vâlcea, 
urmare a intensific rii activit ilor de consiliere a mamei i familiei în vederea prevenirii separ rii 
copilului de p rin i. 
 Prin Hot rârea Consiliului Jude ean Vâlcea nr. 246 din 30.10.2017 de aprobare a 
organigramei D.G.A.S.P.C. Vâlcea, s-a înfiin at Serviciul mobil de prevenire a abandonului.  
 În cadrul Programului de prevenire a sarcinii nedorite, proiect implementat în colaborare cu 
Funda ia SERA România, au fost consiliate 81 de persoane. 
 

Copiii abuza i, neglija i, exploata i 
Dac  în anul 2016 la Biroul Interven ie în regim de urgen  în domeniul asisten ei sociale – 

Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgen , s-au înregistrat 158 de cazuri de abuz, neglijare, 
exploatare, din care: 102 confirmate i 56 infirmate, în anul  2017 s-au înregistrat 148 de cazuri de 
abuz, neglijare, exploatare, din care: 85 au fost confirmate i 63 infirmate. 
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 Cazuri de abuz, neglijare, exploatare (confirmate în anul 2017, comparativ cu anul 2016)  

Cazuri 
de: 

Total Cazuri Urban Rural Num r de copii 
r maşi în familie 

(cu servicii oferite) 

Num r de copii pentru 
care directorul 

DGASPC a dispus 
plasamentul în regim 
de urgen  (şi servicii 

cf.PIP) 

Num r de copii 
pentru care instan a 

a dispus 
plasamentul în 

regim de urgen , 
cu ordonan a 

preşedin ial , iar 
DGASPC ofer  
servicii cf.PIP 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 

2017 

 

Abuz  
fizic 

12 12 4 4 8 12 7 11 5 1 0 0 

Abuz 
emo ion
al 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abuz 
sexual 

2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 

Neglijar
e 

88 72 45 18 43 54 73 47 11 23 
4 2 

Total  102 85 50 19 52 66 82 58 16 25 4 2 

 
Plasamentul în regim de urgen  
DGASPC Vâlcea, prin stabilirea m surii de plasament în regim de urgen , urm reşte s  

asigurare protec ia copilului pe o perioad  determinat  de timp, atunci când acesta se afl  în pericol 
iminent în propria familie, familia largit  ori în familia substitutiv , sau este g sit în dificultate pe 
raza jude ului Vâlcea. Prin instituirea plasamentului în regim de urgen  se asigur  interven ia rapid  
i eficient , servicii de evaluare, recuperare, suport emo ional i reintegrarea familial  a copilului 

sau g sirea unei alternative de tip familial/reziden ial. 
Situația copiilor preluați în regim de urgență 

Nr. de copii anul 2016 anul 2017 

TOTAL, din care: 48 53 

- plasament la AMP 25 32 

- plasament în sistem reziden ial public 16 16 

- plasament la rude 5 5 

- plasament la alte familii/persoane 1 0 

- plasament la OPA 1 0 
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Copiii cu dizabilit i 

 
 În centrele i serviciile de recuperare ale DGASPC Vâlcea, copiii cu dizabilit i 

beneficiaz  de servicii de primire i g zduire temporar , asisten  medical  i îngrijire, recuperare 
i reabilitare, consiliere psihologic , recreere i socializare, educare, suport emo ional, reintegrare 

familial  şi comunitar .   
De asemenea, copiii cu dizabilit i afla i în familie beneficiaz  de servicii de îngrijire, 

recuperare i reabilitare în centre de zi publice i private, care func ioneaz  în mediul urban.
      Copiii din comunit ile rurale au mult mai greu acces la servicii de recuperare / reabilitare, 
deorece în mediul rural serviciile de zi pentru copilul cu handicap sunt inexistente. 

 
Copiii cu dizabilități care au beneficiat de servicii în centre de zi/rezidențiale în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

 

 
Serviciul de Evaluare Complex  a Copilului cu Dizabilit i 

 Serviciul de Evaluare Complex  a Copilului cu Dizabilit i are ca misiune evaluarea i 
reevaluarea medico-psiho-social  a copiilor cu dizabilit i, în vederea încadr rii într-un grad de 
handicap i stabilirea planurilor de recuperare/reabilitare. 
 În anul 2016, Serviciul de Evaluare Complex  a Copilului cu Dizabilit i a efectuat 
reevaluarea/evaluarea din punct de vedere al st rii de s n tate a 2252 de copii cu dizabilit i, din 
care :  
 87 de copii afla i sub o m sur  de protec ie în centrele de plasament; 
 2165 de copii afla i în familia natural  sau sub o m sur  de protec ie la asistent maternal/familia 

extins .  
 În anul 2017, Serviciul de Evaluare Complex  a Copilului cu Dizabilit i a efectuat 
reevaluarea/evaluarea din punct de vedere al st rii de s n tate a 2048 de copii cu dizabilit i, din 
care :  
 72 copii afla i sub o m sur  de protec ie în centrele de plasament ; 
 1976 copii afla i în familia natural  sau sub o m sur  de protec ie la asistent maternal/familia 

extins . 
Situația comparativă a copiilor încadrați într-un grad de handicap 

Gradul de handicap Nr. de copii 
la 31.12. 2016 

Nr. de copii  
la 31.12. 2017 

- gradul grav 938 938 
- gradul accentuat 507 250 
- gradul mediu 467 791 
- gradul u or 340 69 
Total 2252 2048 
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Protec ia victimelor violen ei în familie 
Deşi în multe familii starea de normalitate o reprezint  violen a verbal  i chiar fizic , pân  

nu de mult, problema era tratat  ca un subiect tabu.  
Cercet rile arat  c  trauma copiilor care cresc într-o atmosfer  de violen , chiar dac  nu ei 

sunt victimele directe, este mai intens  şi cu consecin e mai profunde şi mai de durat  decât în 
cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor şi neglij rii din partea p rin ilor. Într-o 
familie dominat  de violen , copiii cresc într-o atmosfer în care nevoile lor de baz  (nevoia de 
siguran , de via  ordonat , de dragoste) sunt profund neglijate. Func iile parentale nu mai pot fi 
împlinite. O mam  victim  a violen ei so ului este mai pu in capabil  s  asigure îngrijirile de baz  
necesare copilului (hran , cas , igien , haine, s n tate fizic ) sau s -l protejeze pe acesta de r niri, 
accidente, pericole fizice sau sociale. 

Ca urmare a creşterii violen ei în general, i a celei domestice în special, şi în România se 
încearc  prin legisla ia adoptat  armonizarea activit ilor desf şurate de c tre institu ii ale statului, 
organiza ii private i organisme interna ionale similare, în lupta împotriva fenomenului de violen  
domestic  i în acelaşi timp protejarea victimelor violen ei.  
          În vederea protej rii victimelor violen ei în familie, în subordinea DGASPC Vâlcea a fost 
infiin at Centrul pentru victimele violenţei în familie (implementat prin programul -  Phare 
2004/016-772.04.02.03.02.01.412). 

Centrul ofer  servicii de primire i g zduire, informare, consiliere psihologic , consiliere 
juridic , consiliere social , îngrijire i asisten  medical , atât victimelor, cât i minorilor afla i în 
grija acestora.  

 
Repartiţia victimelor violenţei în familie după mediul de provenienţă  

Ocupa ie 
 

Nr. de cazuri Urban Rural 

anul  
2016 

anul  
2017 

anul 
2016 

anul  
2017 

anul 
2016 

anul 
2017 

    
f r  ocupa ie 0 0 0 0 0 0 
elev/student 25 27 12 7 13 20 
şomer 0 0 0 0 0 0 
casnic  25 31 13 12 12 19 
pensionar 7 3 7 2 0 1 
salariat 15 12 8 7 7 5 
agricultor 0 0 0 0 0 0 
lucr tor pe cont propriu 2 3 1 2 1 1 
patron 0 0 0 0 0 0 
alte situa ii (copii sub 7 
ani) 

40 32 14 11 26 21 

Total cazuri 114 108 55 41 59 67 
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Repartiţia victimelor violenţei în familie după tipul de violenţă 
Tipul de violen  Nr. de cazuri în anul 2016 Nr. de cazuri în anul 2017 

- fizic  31 27 
- psihologic  72 77 
- economic  0 3 
- sexual  3 1 
- deprivare/neglijare 8 0 
Total cazuri 114 108 

 
Situa ia copiilor ai c ror p rin i sunt pleca i la munc  în str in tate 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea, în colaborare cu autorit ile locale,  monitorizeaz  aceste cazuri 
începând cu luna martie 2006, potrivit Ordinului nr.219/2006, emis de c tre Secretarul de Stat al 
Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Drepturilor Copilului cu privire la activit ile de identificare, 
interven ie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsi i de îngrijirea p rin ilor pe perioada în care 
aceştia se afl  la munc  în str in tate. 

Num r de familii în care p rin ii 
sunt pleca i la munc  în str in tate 

la sfârşitul perioadei raportate 

Num r 
total de 
copii la 
sfârşitul 
perioadei 
raportate 

Num r de 
copii afla i 
în îngrijirea 
rudelor 
pân  la 
gradul IV, 
f r  m sur  
de protec ie  

Num r de copii cu m sur  de 
protec ie la sfârşitul perioadei 

raportate 

la 
AMP 

în centre 
de 

plasament 
publice 
sau 
private 

la rude pân  
la gradul  IV 
sau 

la alte 
persoane/ 

familii  

- cu ambii 
p rin i pleca i 
la munc  în 
str in tate 

anul 
2016 311 391 350 19 6 16 

anul 
2017 269 326 286 20 2 18 

- cu un singur 
p rinte plecat 
la munc  în 
str in tate 

anul 
2016 1469 1672 1604 37 10 21 

anul 
2017 1506 1741 1684 20 9 28 

- cu p rinte 
unic sus in tor 
al familiei 
monoparentale 
plecat la 
munc  în 
str in tate 

anul 
2016 399 451 342 44 7 58 

anul 
2017 291 325 237 32 4 52 
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Total 

anul 
2016 2179 2514 2296 100 23 95 

anul 
2017 2066 2392 2207 72 15 98 

 
Num r total de copii ai 
c ror p rin i sunt 
pleca i la munc  în 
str in tate  

Distribu ia pe sexe 

M F 

anul 
2016 

2514 1235 1279 

anul 
2017 

2392 1209 1183 

 

 Distribu ia copiilor ai c ror p rin i sunt pleca i la munc  în str in tate pe grupe de 
vârst  

anul Num r total de 
copii ai c ror 
p rin i sunt 

pleca i la 
munc  în 

str in tate 

<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 
ani 

14-17 ani 

2016 2514 12 51 338 505 823 785 

2017 2392 2 23 332 501 840 694 

 

Serviciul Secretariat Comisie pentru Protec ia Copilului Vâlcea 
 Comisia pentru Protec ia Copilului Vâlcea este, potrivit legii, organ de specialitate al 

Consiliului Jude ean Vâlcea cu activitate decizional  în materia protec iei i promov rii drepturilor 
copilului, privind încadrarea copiilor cu dizabilit i într-un grad de handicap, stabilirea unor m suri 
de protec ie special  (plasament sau supraveghere specializat ) a copiilor, atestarea asisten ilor 
maternali.  

  Comisia pentru Protec ia Copilului Vâlcea, s-a întrunit în 23 de edin e 
bilunare/extraordinare în anul 2016 i a emis 2666 de hot râri, iar în anul 2017 s-a întrunit în 39 de 
edin e i a emis 2406 hot râri. 
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Activitatea în domeniul asisten ei sociale a persoanei cu dizabilit i 

 
Direc ia General  de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Vâlcea a urm rit, în 

activitatea sa din domeniul asisten ei sociale a persoanei adulte cu dizabilit i, urm toarele 
obiective: 
 restructurarea/închiderea institu iilor vechi; 
 promovarea i implementarea drepturilor persoanei adulte cu dizabilit i; 
 evitarea institu ionaliz rii; 
 diversificarea şi dezvoltarea de servicii specializate destinate persoanelor adulte cu dizabilit i 

i persoanelor vârstnice; 
 dezvoltarea de servicii de îngrijire la domiciliu sau în comunitate; 
 integrarea  social   a persoanelor cu dizabilit i; 
 profesionalizarea personalului care lucreaz  în centre de îngrijire i asisten  şi în centre de 

recuperare/reabilitare; 
 implicarea comunit ii locale în problematica protec iei adultului aflat în dificultate în 

conformitate cu legisla ia în vigoare. 
 

 
 

Distribuția persoanelor cu handicap în funcție de gradul de handicap,  
în anul 2017 comparativ cu anul 2016 

 

Neinstituţionalizate 
97,58%

I stitu io alizate
2,42%

Persoane cu dizabilit ți aflate in eviden a DGASPC Vâlcea la 
data de  31.12.2017

gr.usor gr.mediu gr.accentuat gr.grav
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9512

436
1719

12775

9222
nr. persoane cu dizabilit ți  2017

nr. persoane cu dizabilit ți 2016
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La 31.12.2017, în judetul Vâlcea beneficiaz  de presta ii sociale  24581 de persoane cu 
dizabilit i neinstitu ionalizate, în cre tere cu 429 de persoane fa  de 31.12.2016, când se înregistrau 
24152 de persoane.  

Distribuția persoanelor adulte cu dizabilități după structura ocupaţională  

 

Persoanele încadrate în gradul de handicap grav beneficiaz  de asistent personal sau 
indemniza ie de înso itor. Astfel :  

- în anul 2016, 1933 persoane aveau asistent personal (447 – pentru copii; 1486 pentru 
adul i), iar 4244 persoane beneficiau de indemniza ie de înso itor (453 pentru copii; 3791 pentru 
adul i); 

 - în anul 2017, 2126 persoane au asistent personal (429 – pentru copii; 1697 pentru aduli), 
iar 4534 persoane au indemniza ie de înso itor (445 pentru copii; 4089 pentru adul i). 
 În  ceea ce priveşte încadrarea pe tipuri de handicap, avem următoarea situaţie: 
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 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vâlcea a evaluat :  

  7212 dosare în anul 2016, din care: 
 revizuiri la termen: 3725; 
 cazuri noi: 2784; 
 reexpertizari la cerere: 648; 
 reexpertizari la cererea D.G.A.S.P.C.: 55. 

 6858 dosare în anul 2017, din care: 
 revizuiri la termen: 3139; 
 cazuri noi: 2819; 
 reexpertiz ri la cerere: 834. 

 
Serviciul Eviden  i pl i presta ii sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea a eliberat, în 

baza Legii nr. 448/2006, urm toarele presta ii sociale:  

 în anul 2016:  
 64813 bilete de c l torie interurban  gratuit  auto; 
 4431 bilete CFR; 
 867 legitima ii de c l torie urban  gratuit .  
 în anul 2017: 
 62984 bilete de c l torie interurban  gratuit  auto; 
 4456 bilete CFR; 
 986 legitima ii de c l torie urban  gratuit . 

   Compartimentul Management de caz pentru adul i i monitorizare servicii sociale 

 În anul 2016 au fost înregistrate 47 cereri (dosare) de internare  (institu ionalizare) persoane 
adulte cu dizabilit i, din care: 
 21 cereri au fost solu ionate favorabil, comisia dispunând institu ionalizarea solicitan ilor; 
 12 cereri au fost  respinse;  
 9  cereri au r mas în aşteptare; 
 5 cereri alte situa ii (2 persoane au decedat, iar 3 dosare au fost retrase înainte de 

solu ionare). 
 În anul 2017 au fost înregistrate un nr. de 43 cereri (dosare) de internare persoane adulte cu 

handicap, din care: 
 24 cereri au fost solu ionate favorabil, comisia dispunând institu ionalizarea solicitan ilor; 
 3 cereri au fost  respinse;  
 10 cereri sunt în aşteptare; 
 6 cereri alte situa ii (2 persoane au decedat, 4 dosare retrase înainte de solu ionare). 

 Protec ia de tip reziden ial a persoanelor  adulte cu dizabilit i 

 În anul 2017 s-a realizat restructurarea serviciilor destinate persoanelor adulte cu handicap. 
Astfel, conform organigramei aprobat  prin Hot rârea Consiliului Jude ean Vâlcea nr. 246 din 
30.10.2017, s-a desfiin at Centrul de zi pentru recuperare neuromotorie B beni i a fost înfiin at 
Centrul de recuperare i reabilitare B beni. 

 În prezent, în structura D.G.A.S.P.C. Vâlcea exist  un numar de 10 centre destinate 
persoanelor adulte cu dizabilit i, din care: 9 centre asigur  g zduire permanent  (perioad  
nedeterminat ), iar 1 centru asigur  g zduire pe perioad  determinat  (10 pân  la 45 de zile).  
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Beneficiarii de servicii în centrele de tip reziden ial: 

 În Centre de îngrijire i asisten  (CIA) 
Centrul Nr. beneficiari la 31.12.2016 Nr. beneficiari la 31.12.2017 

C.I.A. Lungeşti 63 58 

C.I.A. Z treni 91 93 

C.I.A. Milcoiu 45 44 

C.I.A. Bistri a 102 111 

Total: 301 306 

 

 În Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatric /Centre de recuperare i reabilitare 
(CRRN / CRR) 

Centrul Nr. beneficiari la 31.12.2016 Nr. beneficiari la 31.12.2017 

C.R.R.N. 1 B beni   100 97 

C.R.R.N. 2 B beni   88 88 

C.R.R.N. M ciuca 48 50 

C.R.R. Govora 22 21 

C.R.R. B beni - 41 

Total : 258 297 

 În Centrul de Criz  i Respiro B beni (CCRC): 
- 39 beneficiari la 31.12.2016;  
- 9 beneficiari la 31.12.2017. 

 

0

500

1000 612

51
54

609

Evoluţia numărului de persoane adulte cu dizabilităţi care 
beneficiază de protecţie în centre rezidențiale



Județul Vâlcea – Raport privind starea economico-social  - 2017 

 

171 

Principalele servicii/activit i oferite în centrele de tip reziden ial sunt:  informare, evaluare, 
planificare activit i/servicii, îngrijire personal , asisten  pentru s n tate, recuperare/reabilitare 
func ional , socializare i activit i culturale, integrare/reintegrare social , cazare, alimenta ie, 
reabilitare i adaptare a ambientului. 

 

Evoluția beneficiarilor din centrele pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în subordinea 
D.G.A.S.P.C.Vâlcea  

 

Protec ia persoanelor vârstnice 

Persoanele vârstnice reprezint  un segment important al popula iei supuse riscului 
marginaliz rii sociale, ca urmare a pierderii autonomiei personale, lipsei de suport familial i lipsa 
/ insuficien a veniturilor. 

Începând cu anul 2006, D.G.A.S.P.C. Vâlcea a ini iat dou  proiecte prin care a ob inut 
finan ri nerambursabile, venind astfel în întâmpinarea nevoilor vârstnicilor. Primul proiect a 
presupus înfiin area Centrului pentru persoane vârstnice – Bistri a, acesta fiind primul centru 
reziden ial public din jude  destinat persoanelor vârstnice.  

Acest centru a oferit servicii de g zduire, îngrijire i asisten  medical , recuperare i 
socializare, integrare i reintegrare social , dar, din lips  de beneficiari, a fost închis prin Hot rârea 
Consiliului Jude ean Vâlcea nr.246 din 30.10.2017 de aprobare a organigramei. 

Direc ia General  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Vâlcea a preluat în administrare 
de la Consiliul Jude ean Vâlcea, prin Hot rârea nr. 14 din 31.01.2012, C minul pentru persoane 
vârstnice situat în comuna Nicolae B lcescu, sat Prede ti, în vederea realiz rii serviciilor de asisten  
social  pentru persoanele vârstnice. Începând cu luna octombrie a anului 2017 centrul g zdui te 9 
persoane vârstnice. 

CONCLUZII 
- A sc zut num rul de copii beneficiari de m suri de protec ie special , deoarece au fost reevaluate 
cazurile i s-au identificat posibilit ile de reintegrare în familia natural /extins ; 
- A sc zut num rul de copii care au intrat în sistemul de protec ie datorit  faptului c  la nivelul 
comunit ilor locale s-au dezvoltat servicii de prevenire a separ rii copilului de familie - centre de 
zi; 
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- Datorit  intensific rii activit ilor de consiliere a mamei i familiei în vederea prevenirii separ rii 
copilului de p rin i, a sc zut num rul copiilor abandona i în unit ile sanitare din jude ul Vâlcea; 
- Având în vedere faptul c  aproximativ 22% din totalul persoanelor cu handicap îl reprezint  
afec iunile mintale i psihice, se creeaz  o presiune puternic  asupra sistemului institu ional de 
protec ie, centrele destinate acestor persoane fiind ocupate la întreaga capacitate; 
- În anul 2017, Direc ia General  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Vâlcea a trecut printr-
un proces de restructurare a serviciilor. Astfel, prin organigrama aprobat  cu Hot rârea Consiliului 
Jude ean Vâlcea nr. 246 din 30 octombrie 2017, s-au desființat urm toarele servicii: 
 Serviciul de recuperare a copilului cu dizabilit i Rm. Vâlcea; 
 Centrul reziden ial de recuperare a tinerilor cu afec iuni neuropsihice B beni; 
 Centrul de primire în regim de urgen  a copilului; 
 Centrul pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat; 
 Serviciul Ad post de zi i de noapte pentru copiii str zii; 
 Centrul de zi de recuperare neuromotorie B beni; 
 Centrul pentru persoane vârstnice Bistri a. 

Au fost înființate: 
 Serviciul mobil de prevenirea abandonului, care func ioneaz  în cadrul Serviciului Casa 

”Materna” Troianu i deserve te i Centrul pentru victimele violen ei în familie; 
 C su a de tip familial ”Nicoleta” – B beni; 
 Centrul de primire în regim de urgen  a copilului abuzat, neglijat, exploatat; 
 Centrul de recuperare i reabilitare B beni. 
- Închiderea centrelor de plasament i dezvoltarea de servicii sociale în comunitate este în continuare 
un un obiectiv important pentru Direc ia General  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Vâlcea. 
- Un alt obiectiv important îl reprezint  dezinstitu ionalizarea persoanelor cu handicap aflate în 
institu ii de tip vechi i prevenirea institu ionaliz rii persoanelor cu handicap din comunitate. 
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2.6  Rela ii externe, cooperare regional  i transfrontalier , programe i 

ac iuni cu finan are extern  
 

La nivelul Institu iei Jude ului Vâlcea, a fost elaborat  o baz  de date cu proiectele cu finan are 
externe aflate în derulare/finalizate, care se  actualizeaz  semestrial cu informa ii comunicate de 
Consiliul Jude ean Vâlcea i de autorit i ale administra iei publice locale. 

 În anul 2017, în jude ul Vâlcea s-au derulat 51 proiecte, detaliate în Anexa 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFECT, 
FLORIAN MARIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Râmnicu Vâlcea, martie 2018 
 


