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Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor HG nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, a fost 
elaborat prezentul Plan de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul 
de Guvernare. 
 
Lucrarea are la bază planurile proprii de acţiuni ale serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale  celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi ale unităţilor 
din subordinea ministerelor care nu sunt servicii publice deconcentrate, organizate la nivelul 
judeţului Vâlcea, fiind structurată corespunzător Planului de măsuri cuprins în Hotărârea 
Parlamentului României nr.1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, iar acţiunile corelate 
cu obiectivele din  Programul de Guvernare 2018-2020.   
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PLANUL DE AC IUNI 

pentru realizarea în jude , în anul 2018, 
a obiectivelor din programul de guvernare 2018-2020 

 
 

 
Capitolul Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget 
 

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

propuşi Entitate responsabil  

1 Creşterea conform rii 
voluntare 

 

Stimularea conform rii voluntare la declarare şi la 
plat  prin creşterea calit ii serviciilor destinate 
contribuabililor şi informarea contribuabililor în 
scopul asigur rii cunoaşterii, în elegerii şi aplic rii 
corecte a legisla iei fiscale. 

Identificarea contribuabililor care prezint  risc de 
neconformare şi monitorizarea strict  a acestora. 

Aplicarea strict  a sistemului de acordare a înlesnirilor 
la plat  pentru contribuabilii afla i în dificultate 
generat  de lipsa temporar  a disponibilit ilor b neşti, 
m sur  care s  sprijine mediul de afaceri în scopul 
impulsion rii încas rii obliga iilor bugetare şi 
reducerii arieratelor. 

Îmbun t irea activit ii de solu ionare în termen legal 
a deconturilor TVA negative cu op iune de 
rambursare. 

Gradul de conformare voluntar  la 
plata obliga iilor fiscale (valoric), 
inclusiv pl i par iale. 

Gradul de depunere voluntar  a 
declara iilor fiscale, pe tipuri de 
impozite. 

 

 

 

Administra ia Jude ean  a 
Finan elor Publice Vâlcea 



 5 

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

propuşi Entitate responsabil  

 Reducerea evaziunii 
fiscale şi a economiei 

subterane 

 

Aplicarea principiilor de management al riscurilor prin 
dezvoltarea analizei de risc la nivelul întregii activit i 
de selectare a contribuabililor pentru inspec ia fiscal . 

Monitorizarea contribuabililor nou-înfiin a i 
înregistra i în scopuri de TVA, categorie cu poten ial 
ridicat de evaziune fiscal  în ceea ce priveşte condi iile 
constituirii, capacitatea de a desf şura activitatea 
economic  pentru care au fost autoriza i. 

Analizarea permanent  a indicatorilor de solvabilitate 
a contribuabililor în vederea preîntâmpin rii 
acumul rii de datorii mari, comparativ cu situa ia 
patrimonial  şi evit rii imposibilit ii execut rii silite. 

Intensificarea dispunerii de m suri asigur torii de 
c tre organele de inspec ie fiscal  în cazurile care 
prezint  riscul sustragerii, ascunderii sau risipirii 
patrimoniului. 

Intensificarea controalelor în domeniul combaterii 
muncii la negru şi a subdimension rii declar rii 
contribu iilor sociale prin înt rirea colabor rii cu 
Inspectoratul Teritorial de Munc  Vâlcea. 

Consolidarea controlului documentar pentru 
extinderea bazei de impozitare în rândul persoanelor 
fizice şi juridice. 

Intensificarea ac iunilor de verificare a pre urilor de 
transfer în scopul identific rii contribuabililor afilia i. 

Selectarea pentru inspec ie fiscal  a persoanelor fizice 
cu venituri mari pe baza analizei de risc, identificarea 
veniturilor nedeclarate, asigurarea unei inform ri cât 

Num r inspec ii efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane 
juridice 

Num r inspec ii efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane 
fizice. 

Sume stabilite suplimentar pe un 
inspector, urmare inspec iilor fiscale 
la contribuabili persoane juridice. 

Sume stabilite suplimentar pe un 
inspector, urmare inspec iilor fiscale 
la contribuabili persoane fizice. 

Ponderea impozitelor, taxelor şi 
contribu iilor pentru care s-a 
modificat baza de impunere în total 
impozite, taxe şi contribu ii 
verificacte la contribuabili persoane 
juridice. 

Diminuarea pierderii fiscale pe o 
inspec ie, urmare a inspec iilor 
fiscale efectuate la contribuabilii 
persoane juridice care înregistraz  
pierdere fiscal . 

 

 

 

Administra ia Jude ean  a           
Finan elor Publice Vâlcea 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 

propuşi Entitate responsabil  

mai bune a acestei categorii de contribuabili pentru 
în elegerea legisla iei fiscale în vederea conform rii 
voluntare la declararea veniturilor ob inute. 

Selectarea pentru ac iunile de verificare a 
contribuabililor care au înregistrat pierderi în anii 
anteriori, identificarea cauzelor şi aplicarea m surilor 
legale. 

Aplicarea unui tratament unitar şi nediscriminatoriu 
pentru contribuabili, care s  asigure evitarea 
subiectivismului şi reducerea suspiciunilor de 
corup ie. 

Dezvoltarea schimbului de informa ii cu celelalte structuri 
din sistemul Direc iei Generale a Finan elor Publice 
Craiova, cu alte institu ii şi autorit i na ionale, din 
Statele Membre ale Uniunii Europene, valorificarea 
acestora pentru diminuarea actelor de evaziune fiscal . 

Administra ia Jude ean  a           
Finan elor Publice Vâlcea 

 

 Îmbun t irea rela iei 
cu contribuabilii 

Dezvoltarea serviciului Patrimven în scopul facilit rii 
schimbului de informa ii între autorit i/institu ii 
publice şi organele fiscale. 

Consolidarea parteneriatului Administra ie Fiscal  - 
contribuabil prin: mediatizarea legisla iei în vederea 
inform rii şi educ rii din punct de vedere fiscal;  
îmbun t irea calit ii serviciilor acordate cet enilor 
şi mediului de afaceri. 

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

Reducerea contactului direct între angaja i şi 
contribuabili prin încurajarea accesului electronic la 

Procent din solicit rile în format 
hârtie, solu ionare în maximum 25 
de zile 

Procent din e-mailuri, solu ionate în 
maximum 20 de zile 

Procent din apelurile telefonice 
r spunse, preluate în maximum 6 
minute 

Gradul de solu ionare al solicit rilor 
de informa ii de interes public 

 

 

 

Administra ia Jude ean  a           
Finan elor Publice Vâlcea 

 

 

 

 



 7 

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

propuşi Entitate responsabil  

informa iile fiscale. Implementarea Spa iului Privat 
Virtual pentru realizarea comunic rii electronice a 
informa iilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoanele 
fizice şi juridice, în leg tur  cu situa ia fiscal  a 
acestora. 

Simplificarea accesului la serviciile administra iei 
fiscale şi reducerea timpului alocat de contribuabil în 
vederea îndeplinirii obliga iilor fiscale prin 
func ionarea în mod corespunz tor al ghişeului unic 
organizat la nivelul Administra iei Jude ene a 
Finan elor Publice Vâlcea şi utilizarea sistemului de 
gestionare a cozilor. 

Creşterea operativit ii în oferirea informa iilor 
solicitate prin mediatizarea şi îndrumarea 
contribuabililor de a solicita asisten  telefonic  prin 
intermediul centrului unic de asisten  (call-center ) 
organizat la nivel central în cadrul ANAF 
(031.403.91.60). 

Gradul de solu ionare a solicit rilor 
reprezentan ilor mass media local  şi 
central  

Gradul de solu ionare a 
peti iilor/sesiz rilor depuse de 
cet eni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administra ia Jude ean  a           
Finan elor Publice Vâlcea 

 

 

 

 

 

 Creşterea eficien ei 
colect rii 

Monitorizarea strict  a arieratelor mari şi recente, 
reducerea volumului arieratelor aflate în sold la 
sfârşitul anului 2017. 

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

Analizarea veniturilor de inute de debitori la ter i şi 
înfiin area popririi asupra veniturilor identificate. 

Dinamizarea şi eficientizarea ac iunilor de valorificare 
a bunurilor mobile şi imobile în procedura de 
executare silit . 

Gradul de realizare a programului de 
încas ri venituri bugetare (valori 
nete). 

Diminuarea arieratelor recuperabile 
aflate în sold la finele anului 
precedent de raportare, pentru 
persoane juridice. 

Diminuarea arieratelor recuperabile 
aflate în sold la finele anului 
precedent de raportare, pentru 
persoane fizice. 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 

propuşi Entitate responsabil  

Analizarea tuturor informa iilor din bazele de date 
proprii sau ale altor institu ii, pentru a se identifica 
sursele de recuperare de la contribuabili a obliga iilor 
fiscale restante. 

Extinderea aplic rii m surilor asigur torii în situa iile 
în care sunt indicii de sustragere de la executare silit  
de c tre debitori a bunurilor şi veniturilor urm ribile. 

Extinderea utiliz rii mijloacelor informatice pentru 
monitorizarea şi managementul arieratelor bugetare. 

Perfec ionarea calific rii profesionale a întregului 
personal în vederea aplic rii ferme a legisla iei fiscale 
în scopul creşterii gradului de colectare a veniturilor 
bugetare. 

Rata de încasare a obliga iilor 
stabilite suplimentar de activitatea 
de inspec ie fiscal , încasate în 30 de 
zile, pentru persoane juridice. 

Rata de încasare a obliga iilor 
stabilite suplimentar de activitatea 
de inspec ie fiscal , încasate în 30 de 
zile, pentru persoane fizice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administra ia Jude ean  a           
Finan elor Publice Vâlcea 

 Îndrumarea şi 
sprijinirea unit ilor 

administrativ-
teritoriale în 

elaborarea bugetelor 
locale şi execu ia 

acestora, precum şi a 
bugetelor celorlalte 
institu ii publice din 

jude  

Sporirea exigen ei controlului financiar preventiv 
exercitat de Trezoreria Statului asupra pl ilor dispuse 
în sectorul public  

Execu ii operative zilnice. 
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Nr 
Crt 

Directii de actiune Actiuni Indicatori anuali masurabili 
propusi 

Entitate responsabila 

2 Realizarea programului 
lunar de încas ri, intarirea 
controlului documentar cu 

privire la originea 
marfurilor si a valorii in 

vama, intensificarea 
controalelor fizice si 

reverificarea declaratiilor 
vamale  pe baza 

indicatorilor si a  analizei 
de risc.Urmarirea 

tranzitelor vamale emise 

Încas ri realizate/program încas ri 100% Biroul Vamal Vâlcea 
 

Num r declaratii vamale controlate pe baza 
analizei de risc 

1.600 declaratii vamale 

Num r actiuni de reverificare 420  declaratii vamale 

Num r de actiuni de control/Num r de lucratori 360  controale de reverificare 

Sume suplimentare constatate ca urmare a 
controlului ulterior(lei) 

95.000 

Num r tranzite confirmate in calitate de birou 
vamal de destinatie/Num r tranzite sosite 

100% 

 Protejarea teritoriului 
vamal national si 

comunitar prin diminuarea 
traficului ilicit cu specii 

salbatice de fauna si 
floara.Protejarea 

drepturilor de propietate 
intelectuala prin 

combaterea traficului de 
marfuri contrafacute si 

pirat.Combaterea traficului 
de droguri, arme, munitii, 
produse cu dubla utilizare, 

alte produse cu regim 
special 

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

100% 

Num r de controale antidrog 55 controale 

Num r de controale DPI 38 controale Biroul Vamal Vâlcea 
 

Num r total de constatari efectuate 28  procese-verbale 
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Nr 
Crt 

Directii de actiune Actiuni Indicatori anuali masurabili 
propusi 

Entitate responsabila 

 Urmarirea inchiderii 
miscarilor cu produse 
accizabile in regim 

suspensiv prin consiltarea 
zilnica a aplicatiei 

informatice EMCS-RO si 
efectuarea controalelor in 
urma consultarii modului 

EMCS-Riscuri 

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

100% 

Prelucrarea cererilor de 
autorizare, efectuarea de 
controale preautorizate a 
agentilor economici cu 

produse accizabile 

Num r autorizatii emise/ Num r cereri primite 100% 

Num r controale preautorizate/ Num r 
autorizatii emise 

100% 

 Asigurarea unui serviciu 
public de calitate 

Perfectionarea profesionala a personalului 
vamal prin participarea la programele de 

pregatire de la nivel local si national 

12  teme 

Reducerea timpilor de rezolvare a cererilor 
depuse de contribuabili la autoritatea vamala 

3 % Biroul Vamal Vâlcea 
 

Verificarea modului in care personalul vamal 
respecta Codul de coduita 

12 supracontroale 

Prelucrarea trimestriala  a prevederilor Codului 
de conduita 

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

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

1 
 

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

animala şi, dup  caz, produsele destinate 
nutri iei animalelor, pe teritoriul de 

competen ; 

Verifica documentele, realizeaza control fizic si de 
identitate; transmite c tre ANSVSA, date privind 

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

 

 
La fiecare import 

 
 
 
 
 

Direc ia 
Sanitar  

Veterinar  i 
pentru 

Siguran a 
Alimentelor 

Vâlcea 
Asigurarea desfasurarii activitatilor sanitar 

veterinare publice organizate la nivel 
judetean, pentru realizarea obiectivelor 

Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si 
pentru Siguranta Alimentelor. 

Realizarea programului de supraveghere prin control 
oficial si/sau  prelevare probe, la nivel judetean 

1100 controale oficiale 
 

Protejarea, la nivel judetean, a intereselor 
consumatorilor incluzand practici corecte 

in comertul cu alimente, tinand cont, atunci 
cand este cazul, de protectia sanatatii si 

bunastarii animalelor, a sanatatii plantelor 
si a mediului inconjurator; realizarea 

liberei circulatii a alimentelor si a hranei 
pentru animale, fabricate sau puse pe piata 
in conformitate cu principiile si cerintele 
generale prevazute in legislatia aplicabila. 

Realizeaza în teritoriu  ac iunile din Programul 
ac iunilor de supraveghere, prevenire, control şi 

eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de 
la animale la om, protec ia animalelor şi protec ia 

mediului, 

5400 controale oficiale 
1170 probe 

Asigurarea sigurantei alimentare si 
sanatatii publice prin controlul de laborator 

microbiologic si fizico-chimic al 
produselor alimentare 

Examen microbiologic si fizico-chimic al produselor 
alimentare 

Examen microbiologic si fizico-chimic al apei potabile 
Examen microbiologic pentru controlul starii de igiena 

al unitatilor de industrie alimentara 

6000 probe 
 

200 probe 
 

1000 probe 
 Asigurarea starii de sanatate si bunastare a 

animalelor prin supravegherea si 
Supravegherea si diagnosticul bolilor bacteriene, virale 

,parazitare si prionice la animale 
49500 probe 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

diagnosticul bololor la animale si controlul 
de laborator al furajelor 

Examenul de laborator al furajelor  
120probe 

Direc ia 
Sanitar  

Veterinar  i 
pentru 

Siguran a 
Alimentelor 

Vâlcea 
 

Realizare venituri proprii Venituri din analize de laborator 
Alte venituri 

250 mii lei 
1.400 mii lei 

Plati efectuate pentru functionarea DSVSA Plati din subventii si venituri proprii 14900 mii lei 
Dezvoltarea cooperarii cu institutiile 

statului, organizatii nonguvernamentale, 
asociatii publice si private reprezentate la 
nivel teritorial, precum si cu alte institutii 
nationale/ internationale pe domeniul sau 

de activitate. 

Participa la actiuni comune de control oficial cu alte 
institutii,sau la verificarea si cercetarea unor presupuse 

abuzuri sau ilegalitati pe domeniul specific de 
activitate; 

 

ori de cate ori este 
nevoie 

 
 
 

 
 
 
 

Nr. 
crt. Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

    2 Asigurarea din resursele locale 
de calcar a reactivului necesar 
pentru desulfurarea gazelor de 

ardere 
 

Gospod rie de preparare a filerului de calcar 
necesar pentru cele doua instala ii de 

desulfurare de la CET Govora din piatra de 
calcar subgabaritic  0-30 mm provenita din 
halda stocat  la SALROM - Cariera Bistri a 

Acord de finan are Consiliul Jude ean 
Valcea - CET Govora SA 
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Nr. 
crt  

Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali m surabili 
propuși 

 

Entitate responsabil  

   3 
 

Verificarea asigurrii cerin elor de 
securitate i/sau de conformitate a 

produselor i serviciilor, precum i a 
proteciei drepturilor i intereselor 

consumatorilor privind furnizarea de 
produse i servicii, inclusiv servicii 

financiare i de interes public. 

Ac iuni de control pentru 
verificarea prevederilor legale 

privind protecia consumatorilor 
în diferite domenii, conform 

programelor tematice de control 
nationale trimestriale din anul 

2018, a notificrilor RAPEX i a 
tematicilor proprii de control 

Nr. aciuni de control: 1500 
 
 

Comisariatul Regional 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Regiunea 
SV Oltenia Craiova 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Vâlcea 
 

Cooperarea cu alte instituii ale  
administraiei publice centrale i locale î

realizarea de aciuni de control 

Desf urarea de aciuni 
mixte de control cu reprezentani 

ai altor instituii publice cu 
atribu ii de control, în ocazii 
deosebite ( srb tori legale, 

perioada estival etc).       
Participarea în comisiile de 
distrugeri în colaborare cu  

Institutia Prefectului Judetul 
Valcea, Direcia General a 

Finanelor Publice, IPJ Vâlcea, 
Tribunalul Valcea, Jandarmeria 

Valcea, Vama Valcea. 

Nr. aciuni de control: 100 
 

Asigurarea de sprijin i consultana 
organizaiilor neguvernamentale de 

consumatori 

Promovarea condiiilor legale de 
consiliere a cetenilor privind 

drepturile consumatorilor. 
Cooperarea cu structurile 

neguvernamentale de 
consumatori infiinate la nivelul 

judeului. 

Nr. aciuni de informare i 
consilere / an 

50 
 

Cercetarea i solu ionarea reclamaiilor 
consumatorilor 

Primirea, verificarea i  
rezolvarea reclamaiilor primite 

de la consumatori 
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Nr. 
crt  

Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali m surabili 
propuși 

 

Entitate responsabil  

 Solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) Direc ia de solu ionare 
alternativ  a litigiilor are 

competen a s  solu ioneze 
alternativ litigii na ionale i 
transfrontaliere izvorâte din 

contractele de vânz ri sau din 
contractele de prest ri servicii 

încheiate cu un comerciant care 
desf oar  activit i în România 
în care ANPC este competent . 

  
 

Comisariatul Regional 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Regiunea 
SV Oltenia Craiova 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Vâlcea 
 
 Program privind dezvoltarea 

instrumentelor de informare si educare a 
consumatorilor 

Program 15 Martie – Ziua 
Mondiala a Consumatorilor 

Concursul ‘’Alege! Este dreptul 
tau!’’ 

Actiuni de informare si educare 
a consumatorilor in unit i de 

înv mânt. 
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Capitolul Fonduri europene 
 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

1. Proiect complementar POS Mediu 
„Reabilitarea sistemului de termoficare 
urbana a municipiului Râmnicu Valcea” 
Realizarea sursei de vara pentru SACET 

„Centrala electrica de cogenerare 
de înalta eficienta pe biomasa, 
de euri urbane sau gaz natural” 

- Refacerea Master Plan-ului de 
termoficare în Râmnicu Vâlcea. 

- Încheierea unui Acord de 
finan are 

Beneficiar Consiliul 
Jude ean Valcea 
Operator SACET 
CET Govora SA 
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Capitolul Turism 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

  1. Promovarea Muzeului Memorial 
”Nicolae B lcescu” 

Programul „Prietenii Muzeului 
Memorial ”Nicolae B lcescu” – 
parteneriat cu agen iile de turism 
pentru vizitarea muzeului de c tre 
grupuri de turi ti români si str ini 

Grupuri de vizitatori, pe categorii 
de vârst , din România, 
Germania, Austria .a. 

Introducerea obiectivului în 
circuite turistice 

Consiliul Jude ean Valcea  
- Muzeul Memorial 
„Nicolae B lcescu”, 
Agen iile de  turism 

Christian Tour, Terra 
Incognito, Sol Turism, .a. 

Promovarea poten ialului turistic al 
jude ului Vâlcea 

 

Asigurare sustenabilitate proiect: 
Centru Na ional de Informare i 

Promovare Turistic   în jude ul Vâlcea 
 

Promovarea  poten ialului turistic 
vâlcean on line i off line 

 

Consiliul Jude ean Valcea  
- Centrul Na ional de 

Informare i Promovare 
Turistic  Vâlcea (CNIPT) 

 - Târguri de Turism zonale, na ionale, 
interna ionale; 

- Amenajare standuri expozi ionale; 
-  Turismul de evenimente,  important 
factor de promovare a zonei din punct 

de vedere turistic. 

Minim 
5   Târguri de Turism 

10   Evenimente locale 
10  Evenimente zonale 

- Reconceptualizare elemente 
componente site de promovare al 

CNIPT Valcea; 
- Stabilirea zonelor de interes turistic 

Inventarierea resurselor turistice. 

Un site actualizat, complet din 
punct de vedere al informa iei 
pentru zonele de interes turistic 

Elaborare materiale de promovare 
bro uri, pliante, har i, vederi, pe zone 

de interes  privind oferta turistic  

Minim 500 buc i /eveniment pe 
tipuri 

Promovarea CNIPT prin participarea la 
ac iuni al turi de alte institu ii 

12 ac iuni organizate in parteneriat cu 
alte institu ii pentru promovarea 
imaginii institu iei pe plan local 

 

Minim 50 de persoane 
informate/ac iune 

Consiliul Jude ean Valcea  
- CNIPT 

 



 17 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

 Cercetarea pie ei privind gradul de 
satisfac ie al turi tilor la nivelul Jude ului 

pe zone de interes turistic 

Studii de teren privind completarea 
portofoliului cu informa ii privind 
infrastructura turistic  i gradul de 

satisfac ie al turi tilor 

Minim 2 chestionare aplicate pe 
grupuri inta participante la 10 
evenimentele locale sau zonale 

Consiliul Jude ean Valcea  
- CNIPT 

 

Cre terea num rului de turi ti i a 
încas rilor pentru zonele/ obiectivele 
respective, reducerea semnificativ  a 

costurilor de între inere a mijloacelor de 
transport. 

Depunerea spre finan are a proiectului: 
Îmbunătățirea infrastructurii de 
turism în ora ul Băile Olăne ti, 

Județul Vâlcea 

- Ob inerea finan rii în cadrul 
POR 2014-2020. 

Consiliul Jude ean Valcea 
i Prim ria Ora ului 

C lim ne ti 
 

Strategie de marketing în turism Elaborare brand turistic/logo destina ie 
turistica 

Monitorizare Impact  prin 
promovarea brandului pe internet 

si re ele de socializare 

Consiliul Jude ean Valcea  
- Centrul Na ional de 

Informare i Promovare 
Turistic  Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective strategice Cre terea num rului turi tilor 
str ini într-un ritm mediu anual 

de 8% 
Cre terea num rului turi tilor 

români într-un ritm mediu anual 
de 10% 

Obiective specifice Reducerea sezonalit ii prin 
stimularea  interesului turi tilor 

români i str ini 
Promovarea zonei în concordan  cu 
obiectivele i priorit ile generale de 

dezvoltare ale t rii noastre, ale Uniunii 
Europene i ale tendin elor 
interna ionale  in domeniu 

Conturarea profilului turistului, 
minim 2 chestionare aplicate in 

teren. 

Consolidarea factorului de leg tur  
între birourile de turism externe/ 

ata a ii pe probleme de turism care î i 
desf oar  activitatea la Ambasadele 
României in Str in tate, operatorii 
economici din turism, români sau 

Minim 5 birouri  externe 
contactate elaborare planuri de 

promovare 
Minim 5 seminarii împreun  cu 

operatorii din turismul local 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

str ini, depozitarea feedbackului, a 
impresiilor i p rerilor despre Vâlcea, 

a mass-mediei, speciali tilor i 
turi tilor. 

Minim 10 aplica ii în teren la 
sediul agen ilor economici din 

turismul vâlcean-dezbateri 
dezvoltare parteneriat public 

privat 

Consiliul Jude ean Valcea  
- Centrul Na ional de 

Informare i Promovare 
Turistic  Vâlcea 

Îmbun t irea re elei de informare 
turistic  la nivelul jude ului, 

parteneriate privind realizarea de 
aplica ii GPS de sprijin cu h r i i 

trasee turistice 

minim 10 vizite in teren la 
centrele de informare, participare 

la evenimente comune 

Consolidarea experien elor i 
tradi iilor din turismul romanesc 

(turismul montan, de tineret, circuitele 
culturale, turismul rural etc.) prin 

racordarea lor la tendin ele şi practicile 
interna ionale. 

Dezvoltare concept de turism de 
experien a i turism responsabil- 
promovare on line si off line a 
zonei din punct de vedere al 

experien elor oferite. 
Delimitare zone gastronomice de 

experien a 
Implementare concept OMD la nivel 
mezo ce reune te autorit i publice 
locale i reprezentan i din mediul 

privat precum i alte institu ii 
relevante, la nivelul regiunii. 

minim 5 ac iuni 

 Cercetarea pie ei privind gradul de 
satisfac ie al turi tilor la nivelul Jude ului 

pe zone de interes turistic 

Studii de teren privind completarea 
portofoliului cu informa ii privind 
infrastructura turistic  i gradul de 

satisfac ie al turi tilor 

Minim 2 chestionare aplicate pe 
grupuri inta participante la 10 
evenimentele locale sau zonale 

Completarea Portofoliului de fotografii 
pe ni e de turism 

Transpunerea în baza de date a 
fotografiilor: 

50 pentru fiecare zon  de interes 
10 pentru fiecare obiectiv turistic 
5 pentru evenimente organizate 

Portofoliu de fotografii 
Minim 5 Baze de date cu 

fotografii, pe zone de   interes 
turistic 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

 Strategie de marketing în turism Elaborare brand turistic/logo destina ie 
turistica 

Monitorizare Impact  prin 
promovarea brandului pe internet 

si re ele de socializare 

Consiliul Jude ean Valcea  
- Centrul Na ional de 

Informare i Promovare 
Turistic  Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective strategice Cre terea num rului turi tilor 
str ini într-un ritm mediu anual 

de 8% 
Cre terea num rului turi tilor 

români într-un ritm mediu anual 
de 10% 

Obiective specifice Reducerea sezonalit ii prin 
stimularea  interesului turi tilor 

români i str ini 
Promovarea zonei în concordan  cu 
obiectivele i priorit ile generale de 

dezvoltare ale t rii noastre, ale Uniunii 
Europene i ale tendin elor 
interna ionale  in domeniu 

Conturarea profilului turistului, 
minim 2 chestionare aplicate in 

teren. 

Consolidarea factorului de leg tur  
între birourile de turism externe/ 

ata a ii pe probleme de turism care î i 
desf oar  activitatea la Ambasadele 
României in Str in tate, operatorii 
economici din turism, români sau 

str ini, depozitarea feedbackului, a 
impresiilor i p rerilor despre Vâlcea, 

a mass-mediei, speciali tilor i 
turi tilor. 

Minim 5 birouri  externe 
contactate elaborare planuri de 

promovare 
Minim 5 seminarii împreun  cu 

operatorii din turismul local 
Minim 10 aplica ii în teren la 
sediul agen ilor economici din 

turismul vâlcean-dezbateri 
dezvoltare parteneriat public 

privat 
Îmbun t irea re elei de informare 

turistic  la nivelul jude ului, 
parteneriate privind realizarea de 
aplica ii GPS de sprijin cu h r i i 

trasee turistice 

minim 10 vizite in teren la 
centrele de informare, participare 

la evenimente comune 



 20 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

Consolidarea experien elor i 
tradi iilor din turismul romanesc 

(turismul montan, de tineret, circuitele 
culturale, turismul rural etc.) prin 

racordarea lor la tendin ele şi practicile 
interna ionale. 

Dezvoltare concept de turism de 
experien a i turism responsabil- 
promovare on line si off line a 
zonei din punct de vedere al 

experien elor oferite. 
Delimitare zone gastronomice de 

experien a 

Consiliul Jude ean Valcea  
- Centrul Na ional de 

Informare i Promovare 
Turistic  Vâlcea 

Implementare concept OMD la nivel 
mezo ce reune te autorit i publice 
locale i reprezentan i din mediul 

privat precum i alte institu ii 
relevante, la nivelul regiunii. 

minim 5 ac iuni 
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Capitolul Politici publice în domeniul Muncii i Justi iei Sociale 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

1  Stimularea cre rii de noi locuri 
de munc  

Stimularea angajatorilor care angajeaz  
absolven i 

 

acordarea de subven ii pentru încadrarea 
a 33 de absolven i 

Agen ia 
Jude ean  pentru 
Ocuparea For ei 

de Munc   
Vâlcea 

 

Stimularea angajatorilor care încadreaz  
persoane cu dizabilit i 

 

 acordarea de subven ii pentru încadrarea 
unei persoane cu dizabilit i 

Acordarea unei prime de încadrare 
absolven ilor de înv mânt 

 acordarea de prime la 5 absolven i de 
înv mânt 

M suri pentru reintegrarea pe 
pia a muncii a şomerilor de lung  
durat  

 

Informare, orientare, consiliere profesional  
i asisten  pentru c utarea unui loc de 

munc   

35 omeri de lung  durat  vor fi cuprin i 
la m suri active în vederea ocup rii 

Cuprinderea la cursuri a  omerilor de lung  
durat  

35 omeri de lung  durat  vor beneficia 
de servicii de informare i consiliere 

profesional  în vederea cuprinderii la un 
program de formare profesional  

Reintegrarea pe pia a muncii a şomerilor de 
lung  durat  

5 omeri de lung  durat  vor fi 
reintegra i pe pia a muncii, din care 1 
cu subven ie din bugetul asigur rilor 

de omaj 
 Outplacement (orientare în 

cariera, evaluarea carierei, 
întocmirea unui C.V. şi 

preg tirea pentru interviu, 
dezvoltarea de re ele, abilit i de 

Acordarea serviciilor de preconcediere 
celor care trec printr-un proces de 

restructurare/ reorganizare 

to i angajatorii care trec printr-un 
proces de restructurare/ reorganizare 
i solicit  sprijinul A.J.O.F.M. Vâlcea 
vor avea disponibiliza ii cuprin i la 

serviciile de preconcediere 

 
 
 
 



 22 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

c utare a unui loc de munc  
vizând pia a muncii) în contextul 

restructur rii companiilor şi 
sectoarelor 

Acordarea serviciilor de informare i 
consiliere profesional  (orientare în carier , 
evaluarea carierei, întocmirea unui C.V. şi 
preg tirea pentru interviu, dezvoltarea de 
re ele, abilit i de c utare a unui loc de 

munc  vizând pia a muncii) omerilor afla i 
în c utarea unui loc de munc  

10000 omeri noi vor fi cuprin i la 
servicii de informare i consiliere 

profesional  

Agen ia 
Jude ean  pentru 
Ocuparea For ei 

de Munc   
Vâlcea 

 

Stimularea particip rii pe pia a 
muncii a persoanelor apte de 

munc  aflate în risc de 
excluziune social  

 

Cuprinderea persoanelor apte de munc  
aflate în risc de excluziune social  la m suri 

active de ocupare 

5 persoane apte de munc  aflate în risc 
de excluziune social  vor fi cuprinse la 

m suri active de ocupare 

Şanse reale pentru tineri     - Acordarea unei subven ii lunare de 1.000 
de lei pentru angajatorii care încadreaz  

tineri cu risc de marginalizare pe o perioad  
de maximum 3 ani 

acordarea de subven ii pentru încadrarea 
a 5 tineri afla i în risc de excluziune 

social  

    - Acordarea unei subven ii lunare de 1.125 
de lei, pe o perioad  de 1-3 ani, angajatorilor 
care organizeaz  cursuri de ucenicie, pentru 

fiecare tân r încadrat 

acordarea de subven ii pentru angajarea 
i formarea profesional  a 5 tineri ucenici 

    - Acordarea unei subven ii lunare de 750 
de lei pentru angajatorii care organizeaz  
stagii de specializare pentru fiecare tân r 

angajat, pe o perioad  de 6 luni 

acordarea de subven ii pentru angajarea a 
4 stagiari 

- acordarea de subven ii angajatorilor care 
încadreaza în munc  tineri neets 

acordarea de subven ii pentru angajarea a 
10 tineri NEETs 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

 Introducerea Programului "Prima 
chirie" prin op iunea de sus inere 

a chiriilor pentru familiile cu 
venituri sub 

5.000 lei/lun  
 
 

Subven ionarea chiriei şi utilit ilor 
reprezentând 75% din costul acestora, dar nu 

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

distan  de 50 de km fa  de 
domiciliu/reşedin  

acordarea primei de relocare la 25 de 
omeri 

Agen ia 
Jude ean  pentru 
Ocuparea For ei 

de Munc   
Vâlcea 

 

Cre terea gradului de ocupare a 
for ei de munc  

Completarea veniturilor omerilor care se 
încadreaz  înainte de expirarea indemniza iei 

pentru  omaj 

260 omeri vor beneficia de m sura 
complet rii veniturilor salariale  

Acordarea unei prime de activare  omerilor 
neindemniza i 

130 omeri neindemniza i vor primi 500 
de lei din bugetul asigur rilor de omaj, 

dac  se încadreaz  pe o perioad  mai 
mare de 3 luni  

 Acordarea de prime omerilor care se 
încadreaz  la o distan  mai mare de 15  km 
de domiciliu/ re edin , dac  localitatea din 
care provin este cuprins  în Planul Na ional 

de Mobilitate 

acordarea primelor de încadrare la 10 
omeri 

Stimularea angajatorilor care încadreaz  în 
munc  omeri cu vârsta de peste 45 de ani 
sau omeri unici sus in tori ai familiilor 

monoparentale 

acordarea de subven ii pentru încadrarea 
a 46 omeri cu vârsta de peste 45 de ani 
sau omeri unici sus in tori ai familiilor 

monoparentale 
Stimularea angajatorilor care încadreaz  în 

munc  omeri care mai au 5 ani pân  la 
pensie 

acordarea de subven ii pentru încadrarea 
unui omer care mai are 5 ani pân  la 

pensie 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

2 Stimularea cre rii de noi locuri de 
munc / 

Combaterea muncii f r  forme legale 
Dialog social şi parteneriat 

Campanie privind identificarea şi combaterea 
cazurilor de munc  nedeclarat  în domenii 

susceptibile utiliz rii frecvente a acesteia, a muncii 
tinerilor şi copiilor: construc ii, fabricarea 

produselor de brut rie şi a produselor f inoase, 
depozitarea şi comercializarea produselor cerealiere 

şi a produselor de panifica ie, industria lemnului, 
comer  cu ridicata şi cu am nuntul, paz , unit i 

care desf şoar  activit i în sta iuni montane şi de 
pe litoral, unit i care desf şoar  activit i pe timpul 

nop ii, colectarea şi reciclarea deşeurilor 
nepericuloase, între inerea şi repararea 

autovehiculelor, alte prest ri de servicii. 

Nr.controale = 429 
Nr.sanc iuni contrav. = 22 

Nr.m suri = 23 

Inspectoratul 
Teritorial de 

Munc  Vâlcea 
 

Verificarea modului de respectare a prevederilor 
legale privind înregistrarea şi transmiterea în 
registrul general de eviden  a salaria ilor a 

contractelor individuale de munc  

Nr.controale = 429 
Nr.sanc iuni contrav. = 30 

Nr.m suri = 392 

Verificarea modului în care angajatorii respect  
prevederile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea 
unor activit i cu caracter ocazional desf şurate de 

zilieri, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi a 
normelor de aplicare a acesteia 

Nr.controale = 7 
Nr.sanc iuni contrav. = 2 

Nr.m suri = 20 

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

republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare 

Nr.controale = 33 
Nr.sanc iuni contrav. = 0 

Nr.m suri = 20 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

 Respect şi demnitate pentru femei Verificarea modului în care angajatorii respect  
prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 

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

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

Nr.m suri = 0 

Inspectoratul 
Teritorial de 

Munc  Vâlcea 

 
Nr. 
crt  

Direc ii de 
acțiune 

Acțiuni Indicatori anuali m surabili propuși Entitate responsabil  

    3 Administrarea într-un sistem 
unitar de plat  a beneficiilor de 
asisten  social  şi gestionarea 
programelor privind serviciile 
sociale sus inute de la bugetul 

de stat 

1.1.Gestionarea şi plata 
lunar  a beneficiilor de 

asisten  social  i a 
programelor de servicii 

sociale la nivel teritorial; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Monitorizarea modului 

de recuperare a sumelor 
acordate în mod necuvenit 

Nr. de dosare restituite prim riilor/ Nr. total de 
dosare primite (cazuri noi); 

Nr. de dosare verificate din punctul de vedere al 
îndeplinirii condi iilor de eligibilitate/ Nr. total de 

dosare primite (cazuri noi); 
Nr. de dosare introduse în programul informatic 

Safir/ Nr. dosare primite; 
Nr. de modific ri, încet ri, suspend ri, relu ri la plat  
a drepturilor la beneficii de asisten  social  - în anul 

evaluat; 
Nr. vize CFP aplicate; 

Nr. de dosare pe care s-a aplicat viza CFP/ Nr. total 
dosare noi 

Nr. de erori/Nr. vize aplicate 
Nr. ajutoare de urgen  acordate 

Nr. ini ial de solicit ri de ajutor de urgen ; 
Nr. propuneri de ajutoare de urgen  trimise la 

M.M.J.S. spre aprobare/ Nr. de solicit ri de ajutoare 
de urgen  înregistrate în agen ie; 

 
Nr. suspiciuni ap rute în urma încruci rilor pe tipuri 
de beneficii/ Nr. CNP-uri (suspiciuni) transmise de 

ANPIS; 

Agen ia Jude ean  
pentru Pl i i Inspec ie 

Social  Vâlcea 
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Nr. 
crt  

Direc ii de 
acțiune 

Acțiuni Indicatori anuali m surabili propuși Entitate responsabil  

cu titlu de beneficii de 
asisten  social  

Num rul de formulare primite şi transmise fizic i/ 
sau electronic /Nr.total de solicit ri; 

Num rul total de formulare înregistrate în agen ie; 
Valoarea debitelor constituite/ Valoarea pl ilor; 

Num rul cazurilor de pl i necuvenite identificate; 
Sume recuperate/Valoarea debitelor constituite; 

Sume recuperate/Suma total  de recuperat; 
Valoare debite constituite/ Valoarea total  a pl ilor 

efectuate; 
Valoarea debitelor recuperate/ Valoarea totala a 

debitelor constituite; 

Agen ia Jude ean  
pentru Pl i i Inspec ie 

Social   Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diminuarea erorii i fraudei 
prin desfasurarea unei 

activit i riguroase de control a 
aplic rii m surilor legale 

privind activit ile de stabilire 
şi acordare a beneficiilor de 

asisten  social  şi de furnizare 
a serviciilor sociale 

2.1. Evaluarea, controlul i 
monitorizarea modului de 

aplicare şi respectare a 
reglement rilor ce privesc 

modul de acordare a 
beneficiilor de asisten  

social  
 
 
 

 
 
 
 
2.2. Evaluarea, controlul i 
monitorizarea modului de 

aplicare şi respectare a 
reglement rilor ce privesc 

modul de asigurare, 
administrare şi gestionare a 
serviciilor sociale pe baza 

Nr. controale tematice efectuate/ Nr. controale 
tematice planificate prin planul tematic anual de 

inspec ie 
Nr. controale inopinate efectuate/ Nr. de solicit ri 

(peti ii) înregistrate 
Nr. persoane c rora beneficiul social le-a fost acordat 
în mod necuvenit/ Nr. total beneficiari (pe fiecare tip 
de beneficiu de asisten  social  i cumulat pe toate 
beneficiile de asisten  social ); Nr. persoane c rora 
beneficiul social le-a fost acordat în mod necuvenit; 

Valoarea debitelor constituite; 
Nr. m suri implementate de U.A.T. – uri/ Nr. de 

m suri recomandate ca urmare a controalelor 
 
 

Nr. serviciilor sociale verificate/ Nr. serviciilor 
sociale de verificat transmise de ANPIS 

Nr. controale inopinate efectuate/Nr. solicit rilor 
(peti iilor) înregistrate 

Nr. m surilor implementate/ Nr. m surilor dispuse ca 
urmare a controalelor realizate 

Nr. sanc iunilor aplicate/ Nr. total de controale;  
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Nr. 
crt  

Direc ii de 
acțiune 

Acțiuni Indicatori anuali m surabili propuși Entitate responsabil  

standardelor de calitate şi de 
cost 

2.3. Evaluarea, controlul i 
monitorizarea respectarii 
criteriilor i standardelor 

minime de calitate – 
licen ierea serviciilor sociale 

 
 

 
 

2.4. Asigurarea accesului 
neingradit al persoanelor cu 
dizabilit i la mediul fizic, 

informa ional i 
comunica ional 

 
 

2.5. Promovarea ac iunilor 
de informare şi consiliere a 

autorit ilor locale şi 
beneficiarilor cu privire la 

beneficiile de asisten  
social  şi serviciile sociale 

 
 

Nr. sanc iunilor aplicate; 
Nr. solicit ri de evaluare transmise de MMJS/ Nr. 

evalu rilor în teren realizate; 
Nr. m surilor implementate/ Nr. m surilor 

recomandate 
Nr. sanc iunilor aplicate (suspend ri, retrageri licen e, 

sanc iuni contraven ionale)/ Nr. total de verific ri; 
 Nr. sanc iunilor aplicate (suspend ri, retrageri 

licen e, sanc iuni contraven ionale); 
 
Nr. institu iilor verificate/ Nr. institu iilor de verificat 

conform planului anual primit de la ANPIS 
Nr. controale inopinate efectuate/ Nr .controalelor 

(peti iilor) înregistrate 
Nr. sanc iunilor aplicate/ Nr. total de controale 

 
 
Nr. sesiunilor de informare şi consiliere organizate; 

Nr. entit ilor şi persoanelor participante; 
Nr. institu iilor consiliate ca urmare a controlului 

(fi e de consiliere) 

Agen ia Jude ean  
pentru Pl i i Inspec ie 

Social   Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

4 

Asigurarea stabilirii şi pl ii corecte şi la 
timp a drepturilor de pensii şi 

indemniza iilor stabilite prin legi speciale. 

Eliminarea posibilit ii solu ion rii diferite a 
problematicii specifice. 

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

 
4000 înscrieri noi; 

 
10.000 recalculari. 

Casa Judeean  
de Pensii Vâlcea 

 

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

Aplicarea criteriilor medicale unice pentru 
stabilirea gradului de invaliditate. 1600 

Solu ionarea dosarelor de pensionare de 
limit  de vârsta  pentru persoanele care 

dovedesc stagii de cotizare în grupe 
superioare de munc  potrivit prevederilor 
Legii nr. 155/2015, Legii nr. 142/2016, 
Legii nr. 155/2016, Legii nr. 172/2016 . 

Verificarea documentelor, înregistrarea cererilor şi 
stabilirea pensiilor pentru persoanele care fac 

obiectul Legii nr. 155/2015, Legii nr. 142/2016, 
Legii nr. 155/2016, Legii nr. 172/2016. 1600 

 
 

Nr. 
crt.  

Direc ii de actiune Actiuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi Entitate responsabil  

I. Obiective și acțiuni specifice asistenței sociale a copilului/ tân rului și familiei 
  5 Creşterea calit ii furniz rii de servicii 

sociale în vederea promov rii unei 
protec ii sociale active oferite copiilor 

afla i în medii defavorizate şi a 
familiilor acestora, cu respectarea 

standardelor minime de calitate în toate 
serviciile speciale acordate 

- Acordarea serviciilor sociale cu  scopul 
de a sprijinii persoanele vulnerabile în 

dep şirea situa iilor de dificultate, prevenirea 
şi combaterea riscului de excluziune social ; 

 
- Derularea de ac iuni de informare 

privind drepturile copilului pentru prevenirea 
separ rii de familie, prevenirea şi  combaterea 

abuzului/ neglij rii/exploat rii, combaterea 
violen ei, elaborarea şi distribuirea de 

materiale informative; 
 

- actiune cu caracter 
permanent 

 
 

 
- minim 5 ac iuni 

 
 
 
 
 
 

 

- Direc ia General  de 
Asisten  i Protec ia 

Copilului Vâlcea 
- M.M.J.S. 

 
 

- D.G.A.S.P.C. Valcea 
- Institutii partenere: 

I.S.J,   D.S.P. , I.P.J. , Centrul 
de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog al 

jude ului Vâlcea, O.N.G.,  
A.P.L. 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali 
m surabili propuşi Entitate responsabil  

- Colaborarea cu autoritati publice locale 
în vederea încheierii de parteneriate ce vizeaz  
înfiin area unor servicii sociale, centre de zi,  

destinate copiilor şi familiilor cu copii aflate în 
situa ii de risc social, cu scopul de a preveni 

separarea copiilor de p rin i; 
 
 

- Colaborarea cu institutii publice cu 
responsabilitati in domeniu (şcoli, spitale, 
medici de familie) in vederea promovarii 
drepturilor copilului la educatie, sanatate, 

identitate; 

- minim 3 
colaborari 

 
 
 
 
 

 
- minim 5  

parteneriate 
 
 

 

 
- D.G.A.S.P.C. Valcea 
- Institutii partenere: 

I.S.J,   D.S.P. , I.P.J. , Centrul 
de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog al 

jude ului Vâlcea, O.N.G., 
A.P.L. 

 
- D.G.A.S.P.C. Valcea 
- Institutii partenere: 
I.S.J., D.S.P. ,  I.P.J. ,  
Centrul de Prevenire, 
Evaluare i Consiliere 

Antidrog al jude ului Vâlcea, 
O.N.G. 

Cre terea capacit ii beneficiarilor de a  
accesa i utiliza serviciile destinate 

copilului i familiei 

- Elaborarea si distribuirea de materiale 
informative; 

 
- Campanii de informare privind serviciile 

sociale oferite. 

- materiale  
informative 

 
- minim 2 campanii 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- O.N.G. 

 
- A.P.L. 

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

Cre terea num rului de adop ii 
na ionale i a gradului de informare a 

popula iei cu privire la procedura 
adop iei 

- Realizarea de ac iuni pentru promovarea 
adop iei, informare i mediatizare, 

sensibilizarea familiilor în scopul adop iei 
copiilor 

- minim 2 ac iuni D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
 

Restructurarea re elei de servicii pentru 
copiii afla i sub o masura de protectie 
speciala i continuarea tranzi iei de la 
îngrijirea institu ional  a copiilor la 

îngrijire comunitar ; 

- Închiderea centrelor de tip clasic i 
înfiin area c su elor de tip familial; 

- Înfiin area de centre de zi  şi alte 
servicii de prevenire a separ rii copilului de 

p rin i; 
- Reducerea num rului de copii plasa i în 
institu ii publice prin integrarea lor în familia 

- în func ie de 
fondurile alocate 

 
 

 

- D.G.A.S.P.C Vâlcea 
- A.P.L. 

- M.M.J.S. 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali 
m surabili propuşi Entitate responsabil  

natural  şi sprijinirea familiei extinse ca 
alternativ ; 

 Stimularea si extinderea m surilor de 
încurajare a angajarii tinerilor care 

provin din centrele de plasament, pe 
piata muncii; 

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

şi/sau locuin , asigurarea de servicii 
specializate pentru tinerii cu dizabilit i; 

- minim 10 tineri - D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- A.J.O.F.M. 

 

Dezvoltarea la standarde de calitate a 
serviciilor sociale pentru copiii şi tinerii  

afla i sub o m sur  de protec ie 
special ; 

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

- Realizarea de ac iuni de informare, orientare 
şi consiliere a tinerilor din serviciile 

reziden iale din cadrul D.G.A.S.P.C. Valcea cu 
privire la deprinderile de viat  independent  şi 

m surile de suport oferite de stat; 
 

- Furnizarea de servicii de tip reziden ial şi 
servicii de tip familial pentru copiii separa i 

temporar sau definitiv de familie; 
 

- Colaborarea între profesioni tii 
D.G.A.S.P.C. Valcea şi speciali tii partenerilor 
sociali (prim rie, coal , poli ie) în prevenirea 

separ rii copilului de familie; 
 

- Colaborarea pe plan jude ean cu  
institu ii relevante  pentru consilierea în re ea 

interinstitu ional  în situa ii de abuz, neglijare, 
exploatare a copilului; 

 
- Respectarea standardelor minime obligatorii 
în domeniul protec iei copilului, promovarea 
parteneriatului şi mediatizarea / popularizarea 

serviciilor oferite; 

-     pentru serviciile 
sociale care necesit  

licen iere; 
- actiune de informare 
cu caracter permanent 
pentru minim 25 de 

tineri gazdui i în 
apartamente sociale; 

 
 

- ac iune cu caracter 
permanent ; 

 
 

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

 
 

- minim 3 
colabor ri; 

 
 
 

- ac iune cu caracter 
permanent pentru 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- A.J.P.I.S. 
- M.M.J.S. 

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

- alte institu ii partenere 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
-  Institutii partenere 

 
 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- Institutii partenere 

 
 
 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- Institu ii partenere 

 
 
 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali 
m surabili propuşi Entitate responsabil  

toate serviciile sociale 
destinate copilului 
aflat în dificultate . 

 Informarea/Sensibilizarea comunit ilor 
privind situa iile posibil generatoare de 

excluziune social  şi promovarea 
egalit ii de şanse 

-organizarea de campanii de 
informare/sensibilizare a comunit ilor privind 

situa iile posibil generatoare de excluziune 
social  şi promovarea egalit ii de şanse; 

- minim 3 campanii de 
informare 

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

- Institu ii partenere 
 
 

Cre terea gradului de cunoaştere şi de 
conştientizare de catre copii, parinti, 

profesionişti şi popula ie a tuturor 
formelor de violen  

- campanii de informare /sensibilizare cu 
privire la violen  prevenirea si combaterea 

abuzului, neglijarii, exploatarii, consumului de 
droguri, traficului si migratiunii ilegale a 

copilului; 
-campanii de informare cu privire la violenta 

in familie si in scoli. 

- minim 3 campanii 
 
 
 
 

- minim 3 seminarii 

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

 
 

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

Implementarea programului de 
prevenire a sarcinii nedorite. 

- organizarea de c tre echipa mobil  a 
campaniilor de  consiliere cu privire la 

prevenirea sarcinii nedorite. 

- minim 100 persoane 
consiliate pentru care 
se vor aplica m suri 

contraceptive 
 

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

- S.J.U. 
- C.M.I. 
- A.P.L. 

II.  Obiective și acțiuni specifice asistenței sociale a persoanelor adulte cu dizabilit ți 
 Creşterea continu  a calit ii vie ii a 

persoanelor cu dizabilit i şi a 
persoanelor apar in toare, respectarea 
drepturilor persoanelor cu handicap şi 
acordarea acestora în conformitate cu 
Legea 448/2006 republicata, privind 
protec ia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare 

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

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

Vâlcea; 
 

- numar licen ieri 
 
 

- minim 2 centre 
 
 
 
 
 

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

- A.J.P.I.S Vâlcea 
 

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

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

 
- D.G.A.S.P.C. Valcea 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali 
m surabili propuşi Entitate responsabil  

- Furnizarea de servicii specializate pentru 
persoane cu dizabilit i în centrele reziden iale; 

- minim 600 
beneficiari 

 Dezvoltarea de servicii în comunitate 
destinate persoanelor adulte cu 

dizabilit i ; 

- Înfiin area de locuin e protejate 
 
 

- Înfiin area de Centre de zi ; 

- În func ie de 
fondurile alocate 

 
- În func ie de 

fondurile alocate 

- D.G.A.S.P.C Vâlcea 
- M.M.J.S. 
- A.J.P.I.S. 

- AP.L. 
- O.N.G. 

Stimularea si extinderea masurilor de 
încurajare a angajarii pe pia a muncii a 

persoanelor adulte cu dizabilit i; 
 

- Identificarea persoanelor cu dizabilit i 
institu ionalizate care pot fi încadrate în 

munc , încurajarea integr rii profesionale şi 
orientarea acestora catre meserii adecvate, 

precum şi ac iuni de consiliere şi orientare în 
cadrul centrelor; 

 
- Informarea şi consilierea persoanelor 

cu dizabilit i din eviden a D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea cu privire la posibilitatea accesului la 
un loc de munc , în colaborare cu autorit ile 

locale; 
 

- Dezvoltarea rela iilor parteneriale, 
realizarea şi distribuirea de materiale 

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

persoanelor cu dizabilit i,  egalitatea de 
şanse; 

 
- Atragerea de surse de finantare extern , 

sponsoriz ri, dona ii, pentru îmbun t irea 
calit ii seviciilor oferite; 

- minim 10 
beneficiari 

 
 
 
 
 

- minim 20 
beneficiari 

 
 
 
 

- minim 2 acorduri de 
parteneriat; 

- minim 2 ac iuni de 
promovare a 
drepturilor 

persoanelor cu 
dizabilit i 

 
- minim 2 surse de 

finan are 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- A.J.O.F.M Vâlcea 

- O.N.G. 
 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- A.P.L. 

 
 
 
 

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

- alte institu ii publice 
 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- M.M.J.S. 
- O.N.G. 

Dezvoltarea serviciilor de tip 
reziden ial pentru persoanele adulte cu 

dizabilit i; 

-        Modernizarea / construirea /reabilitarea 
infrastructurii de servicii sociale i echiparea 

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

- M.M.J.S. 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali 
m surabili propuşi Entitate responsabil  

 centrelor reziden iale destinate persoanelor 
adulte cu dizabilit i; 

 Cre terea capacit ii beneficiarilor de a 
accesa i utiliza serviciile destinate 
persoanelor adulte cu dizabilit i. 

 

- Elaborarea si distribuirea de  materiale 
informative; 

 
 
 
 
 
 

-organizarea de campanii de promovare a 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilit i; 

- materiale 
informative ce vizeaz  

sensibilizarea 
comunit ilor privind 

situa iile posibil 
generatoare de 

marginalizare şi 
excluziune social ; 

 
- minim 2 campanii 

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

 
 
 
 
 

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

III.  Obiective și acțiuni specifice asistenței sociale a persoanelor vârstnice 
 Cre terea capacit ii beneficiarilor de a 

accesa i utiliza serviciile destinate 
persoanelor vârstnice 

- Elaborarea şi distribuirea de  materiale 
informative; 

 

 

 

 

- Realizarea de ac iuni de mediatizare, 
popularizare, campanii de informare, 
distribuire de materiale publicitare  

informative privind persoanele vârstnice ; 

-materiale 
informative ce 

vizeaza sensibilizarea 
comunitatilor privind 

situatiile posibil 
generatoare de 

marginalizare s i 
excluziune sociala 

 
- minim 2 ac iuni 

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

 
 
 
 
 
 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- A.P.L. 

- C.J. Vâlcea 
Dezvoltarea serviciilor de tip rezidential 
pentru persoanele vârstnice 

- Ob inerea licen ei de func ionare a centrului  
reziden ial destinat persoanelor varstnice; 

- 1 centru - C.J. Valcea, A.J.P.I.S. 
- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

- A.P.L.,  O.N.G. 
Creşterea calit ii serviciilor sociale de 
asisten  social , consiliere psihologic , 
recuperare i petrecere a timpului liber, 

- Încheierea de parteneriate privind persoanele 
vârstnice cu autorit i publice locale, institu ii 
publice, organiza ii neguvernamentale. 

-    minim 2 
parteneriate 

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- O.N.G. 

- alte institu ii publice 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali 
m surabili propuşi Entitate responsabil  

asisten  medical  curent , g zduire, 
hr nire, îngrijire i igien  personal , 
siguran  i accesibilitate în comunitate 
pentru persoane vârstnice domiciliate în 
jude ul Vâlcea. 

 
 
 

Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate 
responsabil  

 
 
 
 6 

 
Prevenirea violen ei în familie 
 
 

1.Ini ierea, la nivelul jude ului, a unor activit i de 
prevenire a st rilor conflictuale şi a violen ei în familie. 
 
 2.Cunoaşterea de c tre poli ia de proximitate a  st rilor 
familiale conflictuale şi realizarea consilierii membrilor 
de familie 
 
3.Interven ia efectivelor de ordine public  la solicit rile 
cet enilor pe aceast  linie 

 
 
 
-num r st ri conflictuale 
intrafamiliale aplanate 
 
 
-num r infrac iuni intrafamiliale 
sesizate  

 
 
 

Inspectoratul de 
Poli ie Jude ean 

Vâlcea 
 

 
Nr. 
crt  

Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali m surabili 
propuși 

Entitate 
responsabil  

 7 Colaborarea cu organiza ii 
sindicale şi patronale pentru 
asigurarea climatului de pace 

social  
 

Colaborarea cu organiza iile 
societ ii civile 

Întrunirea lunar  a Comisiei de Dialog Social Vâlcea, 
formate din reprezentan i ai administra iei publice locale, 

reprezentan i ai organiza iilor patronale şi ai 
organiza iilor sindicale reprezentative la nivel na ional  

 
Întâlnirea lunar  a Consiliului Consultativ al structurilor 

asociative din jude ul Vâlcea, organism constituit din 
reprezentan ii societ ii civile din toate domeniile (luna 

martie 2018) 

Nr. edin e:12 
Nr.planuri:1 

 
 
 
 

Nr. edin e: 10 

Institu ia 
Prefectului 

Jude ul Vâlcea 
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Capitolul Politici în domeniul educa iei 
 

Nr. 
crt  Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali m surabili propuși Entitate 

responsabil  
  1 

 
Pachetul social garantat 

pentru educa ie 
- condi ii de integrare a copiilor în cre e i înv mânt 

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

intelectual  i profesional  a elevilor; 
- asigurarea serviciilor de asisten  medical , 

dezvoltare fizic  (în cluburi colare sportive) i socio-
cultural ; 

- sus inerea programelor ” ansa a doua prin educa ie”, 
în vederea elimin rii analfabetismului i integrarea pe 

pia a muncii; 
- conceperea şi derularea unor campanii de prevenire a 

discrimin rii şi de promovare a diversit ii şi a 
principiilor de incluziune social ; 

- dezvoltarea unor programe pentru depistarea copiilor 
afla i în risc de abandon colar; 

- dezvoltarea alternativelor educa ionale. 
 

 
- încadrarea de personal didactic 

calificat în toate unit ile de înv mânt 
preuniversitar; 

 
- eliminarea oric ror forme de 

discriminare; 
 

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

 
- înscrierea a 150 de elevi prin 

programul ” ansa a doua prin educa ie” 
în anul colar 2018-2019. 

- realizarea 12 clase preg titoare, cu 
alternativ  educa ional ; 

 
- reducerea cu 10% a gradului de 

abandon colar. 

 
 

Inspectoratul 
colar Jude ean 

Vâlcea 
 
 
 

Cre terea calit ii i 
competitivit ii 

înv mântului vâlcean 

- efectuarea inspec iilor colare de monitorizare, 
îndrumare i control a activit ii din sistemul 

educa ional; 
- sprijinirea unit ilor colare i a personalului didactic 

pentru îmbun t irea activit ii educa ionale i 
asigurarea consilierii pentru cre terea calit ii i a 

competitivit ii înv mântului vâlcean; 
- asigurarea succesului colar al elevilor din clasele 

terminale, prin activit i de preg tire specifice i prin 
organizarea simul rilor examenelor na ionale, 

 
- realizarea  a 5 inspec ii colare 

generale în unit ile de înv mânt; 
- realizarea a 4 inspec ii colare de 

specialitate; 
- realizarea a 4 inspec ii tematice 

derulate in toate unit ile de înv mânt 
din jude ul Vâlcea; 

 
- consilierea cadrelor didactice 

debutante; 

 
 

 
Unit ile de 
înv mânt 

 
 
 

ISJ Vâlcea 
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Nr. 
crt  Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali m surabili propuși Entitate 

responsabil  
organizarea i desf urarea examenelor na ionale, 

admiterea în liceu; 
- monitorizarea utiliz rii şi respect rii standardelor 
na ionale de evaluare, pentru fiecare disciplin  în 

scopul orient rii şi optimiz rii înv rii; 
- monitorizarea curriculumului na ional şi 

curriculumului la decizia şcolii în concordan  cu 
interesele locale, na ionale, europene; 

- generalizarea programului coal  dup  coal , cu 
includerea unor mecanisme de asigurare a calit ii 

pentru activit ile pedagogice; 
- implementarea şi monitorizarea proiectelor educative 

aprobate în calendarele jude ene, interjude ene şi 
na ionale; 

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

de ac iuni specifice; 
- organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare pe 

discipline:(etapa locala, jude ean  etc.) 
 

- organizarea EN, II, IV, VI 2018; 
 

- dotarea cu logistica necesar  a celor 
17 centre de testare i evaluare din 

cadrul Evalu rii Na ionale i a celor 10 
centre de testare i evaluare din cadrul 
Examenului Na ional de Bacalaureat; 
- organizarea a 4 faze na ionale din 

cadrul olimpiadelor colare; 
- realizarea în toate unit ile de 

înv mânt  a graficelor de preg tiri 
suplimentare i  simularea   examenelor 

na ionale; 
 

- aplicarea programului coal  dup  
coal  în cel pu in 20 de noi unit i de 

înv mânt; 
 

- cre terea ratei de promovabilitate a 
examenului de bacalaureat cu 2-4%; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ISJ Vâlcea 

 
C.C.D. Vâlcea 

 
Unit ile de 

înv mânt nivel 
liceal 

 

 
Asigurarea eficientiz rii i 

profesionaliz rii 
manageriale 

- profesionalizarea carierei didactice în România şi 
reconsiderarea sistemului de grade didactice din 

aceast  perspectiv ; 
- consolidarea rela iilor de parteneriat între 
înv mântul superior i cel preuniversitar; 

- implicarea p rin ilor, cu dezvoltarea i furnizarea de 
cursuri parentale sau dezvoltarea de m suri de 

stimulare financiar ; 
-promovarea unei oferte mai largi de cursuri destinate 
form rii continue a personalului didactic i didactic 

auxiliar din înv mântul preuniversitar; 

- 130 directori ai  unit ilor de 
înv mânt membrii ai corpului de 
exper i în management educa ional; 

 
- promovarea a 90% candida i din 

totalul  candida ilor  înscri i la 
examenele pentru ob inerea  gradelor 

didactice definitiv,  II i I; 
 

- cursarea sau consilierea a 30% din 
p rin i; 
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Nr. 
crt  Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali m surabili propuși Entitate 

responsabil  
- consilierea echipelor manageriale în definirea politicii 
de resurse umane i asigurarea sprijinului în realizarea 

încadr rii personalului didactic; 

- perfec ionarea tuturor cadrelor 
didactice prin parcurgerea unor cursuri 

de formare cu credite profesionale 
transferabile; 

 
- parcurgerea 100% a etapelor de 
mobilitate a cadrelor didactice; 

 

Baza material  a 
înv mântului 

 
- crearea condi iilor necesare de confort, siguran  i 

securitate pentru to i copii din coli; 
- modernizarea atelierelor-coal  în toate unit ile unde 

avem înv mânt profesional 
- mijloace didactice adecvate, care utilizeaz   

tehnologiile informa iilor i comunic rii; 
- dotarea bibliotecilor colare, inclusiv extinderea 

bibliotecilor virtuale; 
- asigurarea serviciilor de educa ie tuturor copiilor pân  

la nivel liceal, burse, c min, cantin  i transport 
zilnic(microbuze colare); 

 

- ob inerea  autoriza iilor de 
func ionare(sanitar , ISU); 

- dotarea fiec rei unit i de înv mânt 
preuniversitar cu echipamente de 

comunicare moderne; 
- conectarea tuturor colilor la internet 

i crearea de noi oportunit i de 
înv are cu mijloace informatice, 

sisteme multimedia, softuri 
educa ionale i re ele de date; 

- crearea condi iilor optime de studiu 
pentru elevii cu cerin e speciale, prin 

adaptarea infrastructurii; 
- ob inerea microbuze colare pentru 

toate unit ile de înv mânt cu 
personalitate juridic  din mediul rural; 

 

 
 

Unit ile de 
înv mânt 

 
 
 

ISJ Vâlcea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corelarea programelor 
educa ionale cu pia a 

muncii 

- fundamentarea corect  a planului de colarizare; 
- adaptarea curriculum-ului colar la dispozi ia colii; 

 
- corelarea înv mântului profesional i tehnic cu 

cerin ele agen ilor economici; 
 

- revalorizarea înv mântului profesional i tehnic prin 
flexibilizarea sistemului; 

 

- realizarea unui studiu privind 
op iunile colare ale elevilor din clasa 

VIII- a pt. anul colar 2015/2016; 
 

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

muncii, op iunile elevilor, posibilit ile 
unit ilor şcolare de preg tire 
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Nr. 
crt  Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali m surabili propuși Entitate 

responsabil  
- dezvoltarea stagiilor de practic  de specialitate; 

 
- dezvoltarea stagiilor de practic  de 

specialitate/internship; 
 

- dezvoltarea parteneriatului colii cu autorit ile locale 
i cu agen ii economici interesa i; 

 
- revalorizarea înv mântului profesional i tehnic prin 

flexibilizarea sistemului, prin diferite tipuri de 
certific ri care s  asigure acces pe pia a muncii 

profesional , recomand rile PLAI, 
PRAI i în concordan  cu nevoile 
spaiului socio-economic actual; 
- constituirea a 16 clase a-IX-a - 

înv mânt profesional i 3-5 clase 
înv mânt dual; 

- cre terea num rului de op iuni de 
formare profesional  pentru elevi, 
diferite tipuri de certific ri care s  

asigure acces pe pia a muncii; 
 

-parteneriatul dintre educa ie şi mediul 
afacerilor din jude ul Vâlcea i 
parteneriatul dintre educa ie si 

autorit ile locale pentru toate unit ile 
de înv mânt ce colarizeaz  elevi în 

înv mântul profesional i tehnic; 
- organizarea examenelor de certificare 
a competen elor i certificarea a minim 

90% de absolven i din înv mântul 
profesional i tehnic. 

 

 
Unit ile de 
înv mânt 

 
 
 

ISJ Vâlcea 

 
Activit i extra colare i 

extracurriculare 

 
- educa ie complementar  extracurricular  i 

extra colar ; 
 

- sus inerea acelor politici educa ionale extra colare i 
extracurriculare care, prin completarea programelor 
colare aprobate, s  asigure: educa ia pentru s n tate, 

educa ie civic , educa ie ecologic , educa ia prin sport, 
educa ie rutier ; 

 

- implementarea în toate unit ile de 
înv mânt a Planului teritorial comun 
de ac iune pentru cre terea gradului de 
siguran  al elevilor i a personalului 

didactic i prevenirea delicven ei 
juvenile în incinta i în zonele 
adiacente  unit. de înv mânt 

preuniversitar; 
 

- desf urarea în toate unit ile de 
înv mânt a activit ilor în cadrul 
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Nr. 
crt  Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali m surabili propuși Entitate 

responsabil  
- dezvoltarea unor programe de preven ie i interven ie 

pentru copii în risc de abandon colar; 
 

- elaborarea, implementarea i monitorizarea 
programelor, activit ilor i instrumentelor specifice 

pentru reducerea violen ei, absenteismului i 
abandonului colar din înv mântul obligatoriu; 

proiectelor ”Împreun  pentru 
siguran ”, ”Mesajul meu antidrog”, 

”S  vorbim despre bani i b nci”, 
”Educa ie juridice in coli”; 

 
- derularea în fiecare unitate de 

înv mânt a cel pu in  unui proiect 
privind educa ia pentru s n tate, 

educa ie civic , educa ie ecologic , 
educa ia prin sport, educa ie rutier ; 

- cre terea num rului de participan i la 
activit ile din cadrul cluburilor i 

palatului copiilor; 
- 2000 de pre colari/elevi/tineri 

consilia i individual pe problematic  
specific  de c tre consilierii colari din 

Centrul Jude ean de Asisten  
Psihopedagogic  i din Cabinetele 

colare de Asisten  Psihopedagogic ; 
 

 
Unit ile de 
înv mânt 

 
 

ISJ Vâlcea 

 

 
Înv mântul i educa ia 

pentru minorit ile 
na ionale i grupurile 

dezavantajate 
 

- asigurarea accesului fiec rui copil provenit din rândul 
popula iei rrome la educa ia de baz  i stimularea 

particip rii acestora la nivelurile superioare de 
educa ie; 

 
- facilit i, politici i programe adecvate grupurilor 

vulnerabile; 
 

- dezvoltarea re elei de mediatori colari prin care se 
asigur  încurajarea particip rii popula iei rrom   la 

înv mântul obligatoriu; 

- colarizarea tuturor elevilor de etnie 
rrom  din jude ul Vâlcea; 

- participarea a cel putin 60 elevi la a 
concursul ”Istoria i tradi ia rromilor; 
- introducerea mediatorului colar în 
toate unit ile de înv mânt cu 25% 

elevi de etnie rrom . 
- programe suport pentru cei care au 

p r sit timpuriu coala; 
- desf urarea programului ”A dou  

ans ” în 4 unit i de înv mânt; 
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Nr. 
crt  Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali m surabili propuși Entitate 

responsabil  
- admiterea, pentru anul colar 2018-

2019, pe minim 40 de locuri rezervate, 
pentru elevii rromi. 

 
Dimensiunea european  i 

interna ional  a 
înv mântului românesc 

- stimularea particip rii la programele Erasmus+ în 
domeniul form rii adul ilor, în domeniul mobilit ilor 
interna ionale, în domeniul form rii profesionale ale 

elevilor; 
- realizarea de colocvii, întâlniri i conferin e de 

valorizare în vederea atragerii cadrelor didactice din 
înv mântul preuniversitar i a poten ialilor parteneri 
în vederea scrierii i depunerii de proiecte finan ate de 

Comisia european  prin ANPCDEFP 
 

 
- cre terea cu  10%  a num rului de 

proiecte europene Erasmus+ depuse la 
ANPCDEFP i implicarea în proiecte 

în calitate de parteneri; 
- realizarea a 3 întâlniri/ateliere de 

lucru/activit i de informare 
semestriale. 

 
Unit ile de 
înv mânt 
ISJ Vâlcea 

 
 

Nr. 
Crt 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate 
responsabil  

 
 
 
 
  2 

 
 
 

Prevenirea şi combaterea 
violen ei în şcoli 

 

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

 
 

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

 
3. Includerea pe itinerariile de patrulare a unit ilor de 
înv mânt şi asigurarea prezen ei poli iştilor în zona 

şcolilor la orele de intrare la cursuri; 
Interven ia efectivelor la solicit rile pe aceast  linie 

 
4. Organizarea de şedin e de educa ie rutier   în 

unit ile de înv mânt din jude . 

-num r campanii desf şurate 
- num r beneficiari 

 
 

-num r activit i în unit ile de 
înv mânt 

 
 

-num r infrac iuni în şcoli sau 
proximitatea acestora sesizate 

 
 

-num r şedin e educa ie rutier  
- realizare concurs 

 
 
 
 

Inspectoratul de 
Poli ie Jude ean 

Vâlcea 
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Nr. 
Crt 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate 
responsabil  

5. Sprijin în organizarea şi desf şurarea concursului 
,,EDUCA IE RUTIER  – EDUCA IE PENTRU 

VIA ” 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate 
responsabil  

   3 Cre terea siguran ei în coli Organizarea de edin e trimestriale 
Întocmirea planului jude ean de m suri 

privind cre terea siguran ei în unit ile de 
înv mânt din jude ul Vâlcea 

 
 

Nr. edin e:4 
Nr.planuri:1 

 

Institu ia 
Prefectului 

Jude ul Vâlcea 

 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

M SURA 1. Pachetul social garantat pentru educație 
4 Asigurarea unui înv mânt de 

calitate, în şcoli echipate 
corespunz tor, care s  conduc  la 

modelarea intelectual  şi profesional  
a elevilor 

Lucr ri de între inere a cl dirilor existente, 
teren de sport, ateliere colare 

- Asigurarea unui înv mânt de 
calitate 

Consiliul Jude ean 
Valcea – coala 

Profesional  Special  
Bistri a 

- Implementarea unor programe care 
s  asigure condi ii de dezvoltare şi 

formare a tuturor copiilor, de la 
naştere şi pân  la majorat. 

-Programul “ Laptele si cornul” 
 

-Programul “ SNAC” 
 

-Program European 
“ POCU” 2018-2020 

 

-Asigurarea functionarii pe tot 
parcursul anului prin note de 

receptie a produselor si procese 
verbale  de predare catre 

diriginti a laptelui si cornului. 
 

-Asigurarea de activitati 
extracuriculare i extrascolare pe 

tot parcursul anului scolar. 

Consiliul Judeean 
Valcea – Centrul colar 

pentru Educa ie Incluziv  
Babeni (CSEI), 

Inspectoratul colar 
Jude ean Vâlcea (ISJ) 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

 
-Asigurarea de activitati 

extracuriculare i extrascolare pe 
tot parcursul anului scolar. 

 Asigurarea unui înv mânt de 
calitate, în şcoli echipate 

corespunz tor, care s  conduc  la 
modelarea intelectual  şi profesional  

a elevilor, în paralel cu asigurarea 
serviciilor de asisten  medical , 

dezvoltare fizic  

-Lucr ri de reabilitare/modernizare si 
între inere a cl dirilor existente, teren de 

sport, ateliere colare. 

- Asigurarea unui înv mânt de 
calitate 

Consiliul Jude ean 
Valcea – CSEI, ISJ 

M SURA 2. Dezvoltarea sistemului de educa ie timpurie 
 - Punerea accentului pe partea 

educativ  a îngrijirii copiilor între 0 şi 
3 ani, prin dezvoltarea curriculumului, 

materialelor didactice şi formarea 
profesorilor. 

-Interventie timpurie prin, evaluari, teste, 
discutii cu parintii, programe individuale 

personalizate in functie de particularitatiile 
bolii. 

 
-Dezvoltarea curriculumului în functie de 
nevoile elevilor, achizitia permanenta de 
material didactic din fondurile bugetate si 

extrabugetare si cursarea cadrelor didactice 
prin programe sustinute de scoala din 

buget. 

Asigurarea pe tot parcursul 
anului colar 

 
 
 

Asigurarea pe tot parcursul 
anului 

 
 

Consiliul Jude ean 
Valcea – CSEI, ISJ 

M SURA 3. Programe de antreprenoriat de la şcoala primar  pân  la universit i 
 Colaborare la nivel local Construirea unor parteneriate locale cu 

mediul economic 
- identificarea de noi mentori; 

- colectarea feedbackului pentru 
îmbun t irea continu  a 
serviciilor educa ionale 

Consiliul Jude ean 
Valcea – coala 

Profesional  Special  
Bistri a, Prim ria 
Comunei Coste ti 

 Promovarea profesioni tilor în 
managementul educa ional 

Cursuri postuniversitare – management 
educa ional 

- Înt rirea rolului 
managementului colii 

Consiliul Jude ean 
Valcea – coala 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

Profesional  Special  
Bistri a 

Educa ie turistic  pentru elevi 
 
 

Implicare în Proiecte educa ionale în 
parteneriat cu Inspectoratul colar 

Jude ean si Universitatea Constantin 
Brâncoveanu. 

 
 

Proiecte educa ionale în parteneriat cu 
Cerceta ii României Grupurile de ac iune 

local . 
 

-minim 4 teme de cercetare pe 
zone de interes: 

- circuite turistice recomandate 
pentru turismul cultural, balnear, 

monahal, montan, alternativ 
 

minim 2 teme: 
- cunoa terea obiectivelor 
turistice din jude ul Vâlcea 
- tur pietonal istoric ghidat 

Consiliul Jude ean 
Valcea  - Centrul 

Na ional de Informare i 
Promovare Turistic  
Vâlcea, Inspectoratul 

colar Jude ean, 
Universitatea Constantin 

Brâncoveanu, 
Cerceta ii României 
Grupurile de ac iune 

local  
Colaborare la nivel local, judetean - Construirea unor parteneriate locale, 

judetene cu mediul economic de stat si 
privat 

(vizite tematice) 

- identificarea de noi mentori; 
- colectarea feedbackului pentru 

îmbun t irea continu  a 
serviciilor educa ionale 

Consiliul Jude ean 
Valcea – CSEI, ISJ 

M SURA 4. Profesori motiva i şi bine preg ti i 
 Profesori motiva i şi bine preg ti i Rela ii de parteneriat între înv mântul 

superior i cel preuniversitar pentru 
formarea continu  a cadrelor didactice 

- Cre terea prestigiului 
profesional al dasc lilor 

Consiliul Jude ean 
Valcea – coala 

Profesional  Special  
Bistri a, CSEI B beni 

M SURA 5. Cadre didactice şi cercet tori de vârf 
 - Valorificarea adecvat  a experien ei 

personalit ilor academice de marc , 
concomitent cu introducerea unor 
m suri de stabilizare şi motivare a 

cadrelor didactice tinere. 

-Activitate de consiliere, indrumare si 
motivare  a cadrelor didactice tinere 

Mentorat,  salarii atractive, 
dezvoltare profesionala pe tot 

parcursul anului scolar. 

Consiliul Jude ean 
Valcea – CSEI, ISJ 

M SURA 6. Cet țeni activi pe piața muncii 
 - Includerea elementelor de dezvoltare 

a competentelor socio-emo ionale pe 
toate palierele sistemului de educa ie. 

-Activitate de consiliere a elevilor si 
parintilor, activitati individuale cat si în 

grup, în clasa i în afara acesteia 

Consiliere profesionala, moral 
civica i sociala a elevilor pe tot 

parcursul anului scolar 

Consiliul Jude ean 
Valcea – CSEI, ISJ 
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crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

 
 M SURA 14. Înv area pe tot parcursul vie ii (ÎPV)  

 Dezvoltarea profesional  continu  a 
personalului 

- participarea la formele de preg tire 
profesional ; 

- participarea şi organizarea unor schimburi 
de experien ; 

- colaborarea cu ANBPR, ca furnizor de 
cursuri specializate. 

- 15 angaja i instrui i Consiliul Jude ean 
Valcea - Biblioteca 
Jude ean  Vâlcea 

M SURA 7. Infrastructur  modern , mijloace didactice adecvate, care utilizeaz  tehnologiile inform rii şi comunic rii 
 Reabilitarea/modernizarea cl dirilor 

colare pentru ca toate unit ile de 
înv mânt s  ob in  autoriza ii de 

func ionare (sanitar  i ISU) 

Depunerea spre finan are a proiectului: 
Consolidarea i reabilitarea energetică a 

colii Profesionale Speciale Bistrița 
Județul Vâlcea 

- Ob inerea finan rii în cadrul 
POR 2014-2020 

Consiliul Jude ean 
Valcea – coala 

Profesional  Special  
Bistri a 

 - Crearea condi iilor necesare de 
confort, siguran  i securitate pentru 

to i copiii scolii, care s  permit  
inclusiv ob inerea autoriza iilor de 

func ionare (sanitar , ISU), în 
conformitate cu prevederile legale. 

- Crearea condi iilor optime de studiu 
pentru elevii cu cerin e speciale, prin 

adaptarea infrastructurii 

-Proiect in desfasurare privind autorizarea 
sanitara i ISU si crearea de conditii optime 

pentru elevii nostrii prin adaptarea 
infrastructurii. 

In cadrul proiectului de 
modernizare/ reabilitare a CSEI 
Babeni, în cursul anului scolar 

2017/2018 

Consiliul Jude ean 
Valcea – CSEI, ISJ 

M SURA 8. Creșterea particip rii la educație de calitate, de la creș , pân  la absolvirea unei forme de înv ț mânt care s  asigure acces pe piața 
muncii sau tranziția c tre înv ț mântul universitar  
 Cre terea particip rii la educa ie de 

calitate 
Dezvoltarea unor programe de detec ie 

timpurie şi interven ie pentru copii în risc 
de abandon şcolar. 

- Reducerea ratei abandonului 
colar 

Consiliul Jude ean 
Valcea – coala 

Profesional  Special  
Bistri a; 

Consiliul Jude ean 
Valcea – CSEI, ISJ 

M sura 9. Acces egal la înv ț mânt de calitate și incluziv la nivel preuniversitar 
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crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

 - Asigurarea înv mântului pentru 
minorit ile na ionale i pentru 

grupurile dezavantajate: 
• Restructurarea curriculumului colar 

din perspectiv  multicultural . 

Activtate de sprijin educational în judet, 
depistarea grupurilor dezavantajate. 

Interventie pe tot parcursul 
anului scolar 

Consiliul Jude ean 
Valcea – CSEI, ISJ 

M SURA 10. Înv area limbii române, a elementelor de istorie şi civiliza ie româneasc  
 Organizarea de activit i cultural-

pedagogice 
Proiecte cultural-pedagogice 

a) „În vizit  la Nicolae B lcescu” 
b) „Povestiri de demult…”, proiect cultural 

pedagogic cu gr dini ele din jude ,  tip 
atelier 

c) „Pa i prin istorie...”, proiect cultural 
adresat elevilor de clasele I-IV, V-VIII - tip 

atelier, înv m prin joc 
d) Ora de istorie la muzeu…  - program 

pedagogic pentu gimnaziu i liceu 
f) Acas  la Nicolae… program cultural 
pedagogic în parteneriat cu institu ii de 

înv mânt din ar  
g) În vacan  la Conac – pre colari, colari 

i cadre didactice, al turi de p rin i 
 

Grupuri de elevi din jude  i din 
ar , în special din Bucure ti, 
care înva  în mod practic 
no iuni de istorie i tradi ie 

româneasc  

Consiliul Jude ean 
Valcea - Muzeul 

Memorial „Nicolae 
B lcescu” 

Inspectoratele colare, 
colile Gimnaziale din 

Jude  i din ar  
 

M SURA 15. Valorificarea poten ialului absolven ilor de înv mânt superior şi cercet torilor din diaspora 
 Crearea unui cadru institu ional 

coerent i a unui plan de m suri în 
vederea permanentiz rii colabor rii cu 

diaspora tiin ific  româneasc . 

Colocviul tiin ific 
„Lan ul genera iilor” – colocviu care 
reune te cercet tori din România i 

Republica Moldova 

Permanentizarea colabor rii cu 
diaspora tiin ific  româneasc  

Consiliul Jude ean 
Valcea - Muzeul 

Memorial „Nicolae 
B lcescu” 

Academia de Muzic , 
Teatru i Arte Plastice 

din Chi in u, Academia 
de tiin e a Moldovei,  
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Capitolul Politici în domeniul cercet rii-dezvolt rii-inov rii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt.  

Direc ii de actiune Actiuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

M SURA 4.1 Inovarea și transferul tehnologic - Promovarea parteneriatelor dintre unit țile CDI și agenții economici 
1 Dezvoltarea de planta ii energetice în jude ul 

Valcea si in regiune utilizând soiurile de plantele 
energetice ameliorate, omologate i brevetate 
prin proiectul BIOENERG”cu finan are POS 

CCE - 2.1.1.: “Evaluarea, selec ia si promovarea 
unor plante cu randamente ridicate de biomasa 

de tip SRC (Short Rotation Coppice) pentru 
producerea de energie din resurse regenerabile / 

BIOENERG”. 

Monitorizarea i asigurarea 
sustenabilit ii proiectului tip 
CDI în anul 5 de monitorizare 

Men inerea in Catalogul oficial 
ISTIS celor trei brevete de soi de 
plante ob inute de CET Govora 
prin proiectul „BIOENERG” 

Consiliul Jude ean 
Valcea - CET Govora 

SA 

Închirierea neexclusiva a celor trei 
Brevete de soi de plante ob inute in 

cadrul proiectului BIOENERG 
Între inerea “planta iei mam ” 

înfiin at  la SCDP Valcea 
M SURA 4.2 Inovarea și transferul tehnologic - Folosirea cu prioritate a indicatorului de rezultat "brevet" în finanțare 

 Recuperarea energetica a nearselor din zgura 
rezultat  din arderea c rbunelui prin aplicarea 

procedeului ob inut ca urmare a proiectului CDI 
cu finan are UEFISCDI „Tehnologie novatoare 
de conservare a energiei la centralele pe c rbune 

- NOVENER” 

Monitorizarea i asigurarea 
sustenabilit ii proiectului tip 
CDI în anul 3 de monitorizare 

Ob inerea Brevetului de inven ie: 
“Procedeu de recuperare energetic  

a nearselor mecanic i chimic 
incomplete din zgura evacuat  de 

la cazanele pe lignit”. 

Consiliul Jude ean 
Valcea - CET Govora 

SA 

Operarea instala iilor realizate 
în cadrul proiectului tip CDI 
“NOVENER” 

Recuperarea energetica a 35000t 
zgura  de la cazanele pe c rbune 
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Capitolul Politici în domeniul s n t ii 
 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate 
responsabil  

1.  Derulare programe nationale de 
sanatate existente si pregatire 

pentru implementare noi 
programe de sanatate prin 

supravegherea, monitorizarea si 
transmiterea datelor de sanatate 
publica de la nivelul judetului 

Valcea decidentilor din 
sanatate, conform solicitarilor 

legale. 
PCT 26 DIN PG 

 

Derulare Programe Nationale boli 
transmisibile (prin actiuni specifice 

conform metodologiilor anuale) 
1.PN de vaccinare 

2.PN de supraveghere şi control a bolilor 
transmisibile prioritare 

3.PN de prevenire, supraveghere şi control 
a infec iei HIV/SIDA 

4.PN de prevenire, supraveghere şi control 
a tuberculozei 

5.PN de supraveghere şi limitare a 
infec iilor asociate asistentei medicale şi a 

rezistentei microbiene, precum si de 
monitorizare a utiliz rii antibioticelor 

Indicatori de eficienta derulare pe program 
1.acoperirea vaccinal  cu vaccinuri din 

Calendarul na ional de vaccinare la vârstele 
de 12 şi 18 luni: 95% 

2.nr. activit i  supraveghere efectuate 
3. 1.procent de persoane testate în laboratorul 

DSP Valcea din totalul persoanelor testate 
din grupele la risc testate în jude : minim 

30%; 
2.procent de gravide testate HIV în 

maternit i din totalul gravidelor din jude : 
minim 60%; 

4.nr. persoanelor examinate pentru depistarea 
cazurilor de tuberculoz  

5.nr. cazuri IAAM depistate si investigate 

Direc ia de S n tate 
Public  Valcea 
Compartiment 
supraveghere si 

control boli 
transmisibile 

Derulare PN de monitorizare a 
factorilor determinan i din mediul de 
via  şi munc  (prin actiuni specifice 

fiecarui domeniu conform metodologiilor 
anuale) 

 
1.Domeniu factori de risc din mediul de 

via  
2.Domeniu factori de risc din mediul de 

munc  
3.Domeniu factori de risc alimentari şi de 

nutri ie 

Indicatori de eficienta derulare pe domeniu 
program 

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

factorii de mediu (apa potabila, aer, habitat). 
Nr sinteze programate/ nr sinteze realizate 

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

factorii din mediul de munca 
Nr sinteze programate/ nr sinteze realizate 

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

factorii alimentari si de nutritie 
Nr sinteze programate/ nr sinteze realizate 

Direc ia de S n tate  
Public  Valcea 
Compartiment 
Igiena mediului 

Igiena alimentului 
Medicina muncii 
Control sanitar 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate 
responsabil  

PN de boli netransmisibile 
PN  de depistare precoce activ  a 

cancerului prin screening organizat 
Subprogramul de depistare precoce activ  

a cancerului de col uterin 

Nr. femei evaluate prin screening cu 
formulare FS1 completate 

Direc ia de S n tate  
Public  Valcea 

Compartiment Boli 
netranmisibile 

 
PN de  evaluare şi promovare a s n t ii 

şi educa ie pentru s n tate 
1.Interven ii pentru un stil de via  s n tos 
2.Evaluarea st rii de s n tate a copiilor şi 

tinerilor 
3.Evaluarea st rii de s n tate a popula iei 

generale 

Indicatori de eficienta derulare pe actiuni 
specifice program 

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

2.Nr. copii monitorizati si investigati prin 
actiuni specifice 

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

Direc ia de S n tate 
Public  Valcea 
Compartiment 
Igiena scolara 

Statistica medicala 
Educatie pentru 

sanatate 

PN de s n tate a femeii şi copilului 
1.Subprogramul pentru ameliorarea st rii 

de nutri ie a mamei şi copilului 
2.Subprogramul de s n tate a femeii 

Indicatori de eficienta derulare actiuni 
specifice program 

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

Direc ia de S n tate 
Public  Valcea  

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

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

Numar analize de laborator efectuate la 
solicitare 

Direc ia de S n tate  
Public  Valcea 
Compartiment 

autorizatii sanitare 
Laborator 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

  2. 
 

Cresterea accesului populatiei la 
servicii medicale de baza 

Contractarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale evaluati pe baza principiilor 

necesitatii, posibilitatii si acoperirii teritoriale, concomitent cu 
exercitarea controlului de calitate privind serviciile medicale si 

farmaceutice oferite, având ca efect îmbunatatirea st rii de s n tate a 
populatiei; 

-asistenta medicala primara 
-asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu 

-asistenta medicala spitaliceasca 
-asistenta medicala de reabilitare si recuperare 

-asistenta medicala de urgenta 
-etc. 

Numar contracte Casa de 
Asigur ri de 

S n tate 
Valcea 

 

Asigurarea func ion rii sistemului 
de asigur ri sociale la nivel local, 

în condi ii de eficacitate, si 
impementarea unui control 

riguros al cheltuielilor 

Monitorizarea si controlul derularii contractelor de furnizare servicii 
medicale 

Numar 
controale/trim 

Managementul profesionist al 
programelor nationale de sanatate 

Derularea programelor na ionale cu scop curativ pentru boli cu 
consecin e grave asupra st rii de s n tate a popula iei atat prin farmaciile 

cu circuit închis (unit i sanitare cu paturi) cât şi prin farmaciile cu 
circuit deschis aflate în contract cu CAS Valcea -diabet zaharat cu 
antidiabetice de tipul insulinelor, al bolnavilor oncologici, pentru 

tratamentul st rii posttransplant al pacien ilor transplanta i precum şi 
pentru unele boli rare. 

Numar pacienti 
beneficiari 

 

Implementarea si monitorizarea 
de instrumente care sa asigure 
calitatea serviciilor medicale 

Organizarea de întalniri cu medicii de specialitate pentru a analiza 
aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asisten a medicala 
primar  si ambulatorie precum si respectarea prevederilor actelor 

normative in vigoare şi de a-i informa asupra modific rilor aparute in 
actele normative stabilind masurile ce se impun pentru imbunatatirea 

activitatii 

Numar intalniri/trim 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

Gestionarea judicioasa a fondurilor pentru asistenta medical  primar , 
asisten a spitaliceasca şi a asistentei cu medicamente compensate şi 

gratuite în ambulatoriu, în vederea finan rii corespunzatoare a 
furnizorilor de servicii medicale şi a furnizorilor de medicamente în 

sensul ameliorarii nivelului şi calit ii serviciilor medicale 

Mii lei Casa de 
Asigur ri de 

S n tate 
Vâlcea 

 
 Cresterea accesului asiguratilor la 

medicamente gratuite si 
compensate 

Gestionarea judicioasa a fondurilor in asistenta cu medicamente 
compensate şi gratuite în ambulatoriu, în vederea finan rii 

corespunzatoare a furnizorilor a furnizorilor. 

Numar retete 
eliberate 

Valoare-mii lei 
 

 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

M SURA 2. Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea/Dotarea: Spitale județene, Ambulatorii de specialitate, U.P.U., Centre comunitare integrate 
medico-sociale 

3 Reabilitarea Spitalelor jude ene Depunerea spre finan are a proiectului: 
Consolidarea i reabilitarea termică a  secțiilor 

Spitalului Județean de Urgență Vâlcea din strada 
Remus Bellu nr. 3 

- Ob inerea finan rii în cadrul 
POR 2014-2020. 

Consiliul Jude ean 
Valcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizarea/Extinderea 
Ambulatoriilor de specialitate 

Depunerea spre finan are a proiectului: 
Modernizarea, extinderea i dotarea  

ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Vâlcea 

- Ob inerea finan rii în cadrul 
POR 2014-2020 

Modernizarea/Extinderea U.P.U. Depunerea spre finan are a proiectului: 
Modernizarea, extinderea i dotarea  Unității de 

Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Vâlcea 

- Ob inerea finan rii în cadrul 
POR 2014-2020 

Reabilitarea Centrelor comunitare 
integrate medico-sociale 

A. Implementarea proiectelor: 
1. Cre terea eficienței energetice a clădirii 

Complexului de servicii comunitare - Râmnicu 
Vâlcea; 

 

- Realizarea activit ilor 
prev zute în graficul de 

implementare al proiectului. 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

2. Consolidarea i reabilitarea energetică a 
Centrului de recuperare i reabilitare 

neuropsihiatrică Măciuca 
 

B. Depunerea spre finanțare a proiectului: 
Reabilitarea termică a clădirii în care funcționează 

Centrul de Îngrijire i Asistență Bistrița 

- 
 
 
 

- Ob inerea finan rii în cadrul 
POR 2014-2020 

Consiliul Jude ean 
Valcea 
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Capitolul Administra ie Public . Politici regionale 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

M SURA 1. Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural - 10 S (zece servicii),  Transport, drumuri  
1. Modernizare/ reabilitare 

drumuri jude ene finan ate din 
fonduri externe 

A. Implementarea proiectelor: 
1. Modernizare DJ 678 Limita Jud. Olt - Dr goeşti 

- Casa Veche - Dr gioiu - Galicea - Br tia - 
Cremenari - Bercioiu - Ruda - Bârseşti - Barza - 

Budeşti (DN7-E81), jud. Vâlcea; 
- dat  finalizare: 30.11.2021 

 
2. Modernizare DJ 678A- DN 64 (T t rani) - Bratia 
Vale - Cocoru - Dealu Mare - Predeşti - Corbii din 
Vale - Popeşti - Ginerica - Limita Jud. Argeş, jud. 

Vâlcea; 
- dat  finalizare: 31.10.2022 

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

- dat  finalizare: 30.11.2020 
 

B. Depunerea spre finanțare a proiectului: 
Modernizare  DJ 646 B beni (DN 64) - B lu oaia - 

M n ileşti - Genuneni - Foleşti - Dumbr veşti - 
Foleştii de Sus -Tomşani (DN67) - Costeşti - 
M n stirea Bistri a - M n stirea Arnota, km 

0+000-37+860, jud. Vâlcea 

Realizarea activit ilor 
prev zute în graficul de 

activit i ale proiectelor pentru 
anul 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Ob inerea finan rii în cadrul 
POR 2014-2020 

Consiliul Jude ean 
Valcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modernizare/ reabilitare 
drumuri jude ene finan ate prin 

PNDL 

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

PIF - 2018 
Lucr ri în desf urare 

 
 
 2. Consolidare drum jude ean DJ 676D Mateeşti - 

Cernişoara, sector Mateeşti, km 5+000 -6+300 
PIF - 2018 

Lucr ri în desf urare 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

3. Refacere platform  drum, ziduri de sprijin şi 
amenaj ri pode e pe DJ 701D Ciunget-Latorita-

Galbenu, km. 0+000-5+500 

PIF - 2019 
Dat ordinul de începere a 

lucr rii 

Consiliul Jude ean 
Valcea 

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

sprijin) 

PIF - 2020 
În curs de organizare procedura 

de achizi ie public  
5. Refacere pode e pe DJ 643B, km 20+950, km 

26+300 şi km 31+100 
PIF - 2019 

Încheiat contractul de lucr ri 
6. Reabilitare şi modernizare DJ 646C B lu oaia ( 

DJ 646B) - Mân stirea Surpatele, km 0+000-3+000 
PIF - 2019 

Dat ordinul de începere a 
lucr rii 

7. Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti( 
DJ 646) - Coşani-Dezrobi i - Şerb neşti-P uşeşti-
Barcanele-Soliceşti - Pietrari (DN67), km 0+000  - 

13+915 

PIF - 2020 
În curs de organizare procedura 

de achizi ie public  

8. Reabilitare şi modernizare DJ 643B-DJ 643 
B beni Olte u -Colelia- Pietroasa - Valea Mare 

Dr ganu - Cioc nari - Z voieni - Vârleni - St neşti 
- M ciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - B rb rigeni - 

Roeşti (DN 65C), km 0+000 - 35+020 

PIF - 2021 
DALI în curs de analiz , nu s-s 
încheiat contractul de finan are 

9. Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura V ii - 
Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - G v neşti 

Mân stirea Fr sinei, km 0+000 - 13+400 

PIF - 2020 
DALI în curs de analiz , nu s-s 
încheiat contractul de finan are 

10. Reabilitare şi modernizare DJ 677A Cre eni ( 
DN 67B) - Mreneşti Izvoru - Nemoiu - Am r şti - 

Gl vile - Cermegeşti - Pesceana - Şirineasa (DJ 
677F), km 0+000 - 35+020 

PIF - 2020 
 

DALI în curs de analiz , nu s-s 
încheiat contractul de finan are 

 Program investi ii în 
infrastructur  de s n tate în 

zone rurale - PNDL 

Construc ie cl dire administrativ   i sistem de 
supraveghere Video - Spitalul de Psihiatrie 

Dr goeşti 

PIF - 2019 
 

Consiliul Jude ean 
Valcea - Spitalul de 
Psihiatrie Dr goe ti 

M SURA 2. Finan area autorit ilor locale 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

 Investi ii  prin sus inerea de la 
bugetul local 

 

Reabilitare şi modernizare spa ii aferente  fostei  
Policlinici cu Plat  

Proiectare- 2018 
 

Consiliul Jude ean 
Valcea - R.A.J.D.P. 

Valcea Centru de comunica ii şi permanen  
multifunc ional - zona Obârşia Lotrului 

Proiectare - 2018 
 

Reabilitare, modernizare şi extindere sediu 
Consiliul Jude ean Vâlcea 

Proiectare - 2018 
 

Modernizarea infrastructurilor 
rutiere a drumurilor jude ene 

Vâlcea 

Lucr ri de între inere, repara ii i moderniz ri 
drumuri 

28.300 mp repara ii asfaltice 
32.850 m covor asfaltic 

M SURA 6. Exercitarea dreptului de proprietate public  și privat  a statului sau a unit ților administrativ-teritoriale  
 Echilibrare balan a 

Venituri - cheltuieli 
Ocuparea (închirierea) spa iilor administrate Venituri 150.000 lei SC EXPO NORD 

Oltenia 
Promovare activit ii locale Organizarea unor evenimente 4 evenimente 

 
SC EXPO NORD 

Oltenia 
Transformarea celor doua 

parcuri industriale green-field 
din Municipiul Dragasani si 

Orasul Balcesti  în 
infrastructuri de afaceri  

functionale 

Realizarea programului de investi ii Proiect aflat în derulare. S.C. Parc Ind Valcea 
S.A. 

 Realizarea celor 
doua  infrastructuri de afaceri 

functionale în Balcesti i 
Dragasani 

Urm rirea stadiului de realizare a lucr rilor de 
investi ii cuprinse în Programul de investi ii 

Realizarea lucr rilor de 
investi ii aprobate în program, 

corelat cu alocarile bugetare ale 
UAT-urilor (actionari ai 

societatii) 

S.C. Parc Ind Valcea 
S.A. 

Atragerea de investitii straine 
si autohtone în judetul Valcea 

Suport logistic si institutional pentru obtinerea  de 
facilitati pentru rezidentii care investesc in 

parcurile industriale 

Realizarea utilitatilor pentru 
unitatile (parcelele) componente 

ale infrastructurii parcurilor 
industriale Balcesti si Dragasani 

oferite rezidentilor pentru 
investitii  industriale green-

S.C. Parc Ind Valcea S.A 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

feeld, inclusiv contorizarea 
acestora 

Cresterea vizibilitatii parcurilor 
industriale Balcesti si 

Dragasani la nivel regional, 
national si international. 

 

Sa reprezinte cadrul de dezvoltare a parteneriatului 
dintre mediul de afaceri si administratiile publice 

locale in scopul dezvoltarii economico-sociale 
durabile a judetului Valcea. 

Atragerea de fonduri de 
investitii pentru realizarea si 

dezvoltarea parcurilor 
industriale Balcesti si 

Dragasani. 

S.C. Parc Ind Valcea S.A 

Realizarea proiectelor de 
investi ii, în vederea respect rii 

angajamentelor asumate la 
infiintarea societatii. 

Realizarea infrastructurii Parcului Industrial 
Dragasani si a Parcului Industrial Balcesti 

Mentinerea indicatorilor de 
protectie a mediului in limitele 

impuse de normativele U.E. 
prin atragerea unor afaceri 

profitabile care promoveaza 
tehnologii nepoluante si 

utilizeaza terenurile puse la 
dispozitie 

S.C. Parc Ind Valcea 
S.A. 

Racordarea parcurilor 
industriale la utilitatile publice 
(apa, canalizare, gaze naturale, 

energie electrica) 

Urm rirea stadiului de realizare a proiectelor 
privind infrastructura celor doua locatii. 

Monitorizarea periodica prin 
elaborarea şi transmiterea la 

MDRAP a Raportului privind 
stadiul realiz rii investitiilor si 

activitatile din parcurile 
industriale. 

S.C. Parc Ind Valcea 
S.A. 

 Stimularea cre rii de noi locuri 
de munc  

 

Stimularea rezidentilor din cele doua Parcuri 
Industriale 

Acordarea de facilitatilor 
conform Legii 186/2013, 

actualizata 

S.C. Parc Ind Valcea 
S.A. 

 
Atragerea de afaceri profitabile 

care sa genereze un numar 
important de locuri de munca 

stabile 

Realizarea de parteneriate cu institutii similare la 
nivel regional, national si international 

Dezvoltarea cooperarii cu 
institutiile statului si private 

reprezentate la nivel teritorial, 
precum si cu alte institutii 
nationale/ internationale pe 
domeniul sau de activitate. 

S.C. Parc Ind Valcea 
S.A. 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

M SURA 7. Reglementarea serviciilor publice 
 Stare civil  i eviden a 

persoanelor 
Îndrumarea, coordonarea şi controlul metodologic 

pe linie de stare civil  şi eviden a persoanelor a 
Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evident  
a Persoanelor-urilor  şi ofi erilor de stare civil  din 

jude ; 
 

- Num r controale efectuate pe 
linie de stare civil  şi eviden a 

informatizat  a persoanei 
- Instruiri periodice – 

trimestriale, semestriale şi 
anuale 

- Transmitere radiograme emise 
de DEPABD prin FTP şi e-mail 

Direc ia Jude ean  de 
Eviden  a  Persoanelor 

Vâlcea (DJEP)- Serviciul 
Stare civil  

Compartimentul 
Evidenta 

persoanelor 

Întocmirea analizelor statistice periodice, precum şi 
a celor trimestriale, semestriale şi anuale  privind 
activitatea desf şurat  în domeniul st rii civile şi 

eviden ei persoanelor, la nivel jude ean; 

- Centralizatoare statistice 
- Rapoarte de activitate 

trimestriale, semestriale, anuale 

Desf şurarea de activit i specifice pentru punerea 
în legalitate cu acte de identitate şi certificate de 

stare civil  a cet enilor români – ac iuni cu camera 
mobil , ac iuni în unit i de asisten  şi protec ie 

social , ac iuni în unit i de înv mânt şi în 
maternit i; 

 

- Num r acte de identitate şi 
certificate de stare civil  emise 

- Num r certificate 
constatatoare ale na terii 
ridicate din maternit i şi 

înregistrate în registrele de stare 
civil  

Desf şurarea activit ilor prev zute de radiograma 
nr. 3486563/24.03.2015 a DEPABD cu privire la 
punerea în legalitate cu acte de stare civil  i acte 

de identitate a cet enilor de etnie rrom ; 

- Num r cet eni de etnie rrom  
puşi în legalitate cu acte de 
stare civil  şi de identitate 

Colaborarea cu structuri subordonate M.A.I, 
Ministerului S n t ii, Ministerului Muncii şi 
Protec iei sociale, pentru realizarea atribu iilor 

comune din sfera de activitate; 
 

- Num r ac iuni comune, 
desf şurate în zona de 

competen  

Colaborarea cu DEPABD pentru punerea în 
aplicare, prin instruc iuni şi radiograme, a 

prevederilor legisla iei în vigoare din domeniul 

- Primire-transmitere de 
instruc iuni şi radiograme în 

teritoriul arondat 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

st rii civile şi eviden ei persoanelor şi prin 
utilizarea RNEP, parte integrant ; 

 

- Raportare indicatori specifici 
conform planific rilor 
- Utilizare baze de date 

Gestionarea  bazelor de date şi registrelor de stare 
civil  în vederea asigur rii securit ii şi conserv rii 

acestora; 
 

- Verificarea func ion rii la 
parametrii optimi a bazelor de 

date, pe teritoriul arondat 
- Num r cazuri de nerespectare 
a legisla iei privind scurgerea 

de informa ii 
 Informatic  Furnizarea, în condi iile legii, a datelor de 

identificare a persoanelor fizice, c tre autorit ile şi 
institu iile publice centrale, jude ene şi locale, 

agen i economici şi c tre cet eni, în conformitate 
cu Legea 677/2001 

Num r verific ri în baza de 
date, la solicitare, în 

conformitate cu prevederile 
legale 

 

 
DJEP - Compartiment 

informatic  

Asigurarea şi verificarea  protec iei datelor şi 
informa iilor gestionate, şi dispunerea de m suri de 
prevenire a scurgerii de informa ii clasificate şi de 

date cu caracter personal; 
 

- Prelucr ri ale personalului în 
domeniul anticorup iei 

- Instruirea lucr torilor din 
domeniul eviden ei şi starii 
civile, de c tre lucr tori din 

cadrul DGA 
Secretariat, arhiv  Urm rirea modului de rezolvare a coresponden ei 

conform termenelor legale; 
 

- Respectarea termenelor legale 
de r spuns la solicitari 

DJEP - Compartiment 
administrativ- deservire 

Recep ionarea, inerea eviden ei şi distribuirea în 
teritoriul arondat a materialelor de stare civil  şi 

eviden a persoanelor, cu regim special, în 
conformitate cu prevederile legale; 

 

- Asigurarea, conform 
solicit rilor din teritoriu, a 

materialelor cu regim special – 
stare civil  şi eviden a 

persoanelor 
Organizarea, între inerea, exploatarea şi 

selec ionarea fondului arhivistic operativ şi 
neoperativ, în conformitate cu dispozi iile legale în 

materie; 

- Reactualizare nomenclator 
arhivistic – conform legisla iei 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

 - Gestionare arhiv  curent  – în 
conformitate cu prevederile 

legale 
 Resurse  umane Colaborarea cu A.N.F.P pentru implementarea 

politicilor privind func ia public  şi func ionarii 
publici; 

 

- Eviden a local  a func iei 
publice şi func ionarilor publici 

- Întocmire rapoarte de c tre 
responsabilul de etic  

- Solicitare şi ob inere avize în 
domeniul func iei publice 

- Informare ANFP cu privire la 
modific rile intervenite în cazul 
func ionarilor publici şi func iei 

publice 

DJEP - Compartiment 
resurse umane şi 

preg tire profesional  
 

Coordonarea şi asigurarea activit ilor privind 
recrutarea, selec ia, formarea, încadrarea, preg tirea 

continu , evaluarea, promovarea în carier , 
motivarea, recompensarea, sanc ionarea 

personalului institu iei; 

- Întocmire plan de ocupare 
- Eviden  promovare în func ia 

public  
 

 
Asigurarea aplic rii reglement rilor legale în 
vigoare cu privire la activitatea de preg tire 

continu  şi reconversie profesional , identificarea 
necesit ilor de preg tire, pe categorii de personal, 
în concordan  cu strategia de utilizare a resurselor 

umane şi stabilirea priorit ilor în domeniu; 

-Identificare necesar de formare 
profesional  

- Identificare programe de 
formare, specifice domeniului 

de activitate 

 Financiar-contabilitate Asigurarea, organizarea şi desf şurarea activit ii 
financiar-contabile, în conformitate cu dispozi iile 

legale în vigoare; 
 

- Angajarea, lichidarea, 
ordonan area şi plata – în 

conformitate cu prevederile 
legale şi numai dup  

DJEP - Compartiment 
Financiar – 
contabilitate 

 
  Folosirea eficient  a sumelor primite de la buget şi 

respectarea priorit ilor de finan are la zi şi a 
indicatorilor programului de cheltuieli aprobat de 

c tre ordonatorul principal de credite. 

- Realizarea execu iei bugetare 
în termenele stabilite 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

Management Asigurarea transparen ei decizionale prin 
colaborare intra şi interinstitu ional ; 

 

- Num r inform ri 
publice 

- Num r r spunsuri la 
solicit ri ale persoanelor 

fizice şi juridice 
 

DJEP - Director 
executiv 

 
 

Implementarea şi monitorizarea standardelor de 
performan , conform codului privind controlul 

intern managerial; 
 
 

- Evaluarea riscurilor 
- Stabilirea, prin 

autoevaluare, a gradului 
de implementare a 

standardelor de 
performan  

Sprijinirea U.A.T pentru înfiin area de SPCLEP-uri 
în localit ile unde nu au func ionat structuri de 

eviden  informatizat  a persoanei; 
 

- Num r noi SPCLEP-uri 
înfiin ate la nivel 

jude ean 

M SURA 9. R spunderea administrativ   
 Îmbun t irea managementul 

proceselor organiza ionale 
Contractarea i implementarea proiectului: 

Dezvoltarea unui sistem unitar de management al 
calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea i al 

instituțiilor subordonate 
 

Semnarea contractului de 
finan are i realizarea 

activit ilor prev zute în 
graficul de implementare al 

proiectului 

Consiliul Jude ean 
Valcea 

 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate 
responsabil  

  2. Administra ie în slujba 
cet enilor 

Organizarea de audien e pentru cet eni 
 

Îmbun t irea accesului la informa iile de interes 
public i transparen ei decizionale prin aplicarea 

prevederilor Legii 544/2001 i Legii 52/2003 

S pt mânal, o zi prefect/subprefect 
 

Actualizarea permanent  a site-ului institu iei 
Nr. cereri solu ionate în baza Legii 

nr.544/2001  
 

Institu ia 
Prefectului-

Jude ul Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate 
responsabil  

privind transparen a decizional  în administra ia 
public   

Participarea func ionarilor publici la instruirea 
intern , planificat  i organizat  prin ordin al 

prefectului 
 

Implementarea sistemului de control intern 
managerial 

 
1 Program intern anual de perfec ionare 
profesional  a salaria ilor din Institu ia 

Prefectului – Jude ul Vâlcea – 4 instruiri 
 

1 Program anual 
1 Raport anual 

 

Institu ia 
Prefectului-

Jude ul Vâlcea 
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Capitolul Politici agricole i de dezvoltare rural  
 

Nr. 
crt  

Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali 
m surabili propuși 

Entitatea responsabil  

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program de sus inere 
pentru produse deficitare 

Identificarea cultivatorilor de tomate în spa ii protejate 
 

Identificarea cresc torilor de tineret porcin la îngr at 
 

Verificarea infin rii culturilor de tomate si rodirii conform 
programului de sus inere a  tomateloe in spatii protejate HG 

39/2017 

80 
 

37 
 
 

80 

Direc ia pentru 
Agricultur   Jude ean  

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cre terea absorb iei 
fondurilor europene 

Imbun t irea competitivit ii sectorului agricol prin elaborarea 
de  proiecte prin PNDR 2014-2020 pentru fermieri  pe   : 

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

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

 
Implementarea proiectelor finan ate, prin întocmirea dosarelor 

de plat  pentru : 
Subm sura 6.3 ( PNDR 2014-2020 ) 

 
Realizarea de materiale informative în domeniu: 

Pliante 
Elaborarea proiectelor de amenajamente pastorale în vederea 

utiliz rii ra ionale şi îmbun t irea calitativ  a pajiştilor 
conform OG nr. 34/2013 aprobat  prin Legea nr. 186/2014, HG 

nr. 1064/2013 
Inform ri pentru transferul de cuno tin e c tre fermieri, 

referitoare la: 
M suri PNDR 2014-2020 

 
70 
10 
2 
2 
 
 
 
5 
 
 

10000 
 
 

21 
 
 
 

150/informari 

 
 

 

Sprijin pentru angajarea 
tinerilor în agricultur , 
acvacultur  i industria 

alimentar  

 
 

Organizarea cursurilor de calificare în meseriile : 
- Apicultor 

 
 
 
 



 62 

Nr. 
crt  

Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali 
m surabili propuși 

Entitatea responsabil  

-  Lucr tor în cre terea animalelor 
-  Pomicultor 

 
Elaborarea de proiecte prin PNDR 2014-2020 pentru fermieri  

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

 
 

14/cursanti 
14/cursanti 
14/cursanti 

 
 

10 

Direc ia pentru 
Agricultur   Jude ean  

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Program de încurajare a 
activit ilor din zona 

montan  

Instruirea beneficiarilor M surii 10 – Agromediu i clim ,  în 
vederea ob inerii cuno tin elor referitoare la adaptarea 
practicilor agricole  pentru conservarea biodiversit ii, 

protec iei solului i apei prin : 
- cursuri de instruire 

Organizarea cursurilor de calificare în meseriile : 
- Apicultor 

-  Lucr tor în cre terea animalelor 
Elaborarea de  proiecte prin PNDR 2014-2020 pentru fermieri  

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

 
 
 
 

20 
 

14/cursanti 
14/cursanti 

 
 

20 
2 

Refacerea i extinderea 
sistemului de irigatii 

Obiective ale infrastructurii principale de iriga ii propuse pentru 
reabilitare ( Galicea, Olanu-Dragoe ti, Mih e ti- B beni) 

3 

Program de încurajare a 
agriculturii ecologice i a 

produselor tradi ionale 

Instruirea beneficiarilor Masurii 11 - Agricultura ecologic  în 
vederea ob inerii cuno tin elor referitoare la adaptarea 

practicilor agricole  pentru conservarea biodiversitati, reducerea 
poluarii, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, asigurarea 

unor conditii de bunastare a animalelor prin: 
- cursuri de instruire 

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

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

produselor tradi ionale, in R.N.P.T 

 
3 
 
 
 
 
1 
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Nr. 
crt  

Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali 
m surabili propuși 

Entitatea responsabil  

- Inform ri pentru transferul de cuno tin e c tre fermieri, 
referitoare la: 

Atestarea produselor tradi ionale 
 

 
 

90/informari 

Direc ia pentru 
Agricultur   Jude ean  

Vâlcea 

 Program na ional de 
cercetare 

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

domeniul agricol şi de dezvoltare rural : 
-   Identificarea de solu ii de combatere integrat  a organismelor 

d un toare în planta iile pomicole care s  conduc  la 
reabilitarea mediului i ob inerea unor produse s n toase în 

sistem ecologic 
-          Ameliorarea speciilor pomicole în vederea cre terii 

siguran ei i securit ii alimentare 
-          Solu ii tehnologice modernizate privind ob inerea 

materialului pentru plantare pomicol conform standardelor de 
calitate europene, finan ate prin Planul sectorial pentru 

cercetare 

 
 
 
 
 
 
 

60 de fermieri care 
implementeaza 

rezultatele cercetarii 

Program de m suri 
legislative pentru sectorul 

agricol 

Implemtarea Legii 17/2014: primirea, verificarea şi 
înregistrarea dosarelor cu ofertele de vânzare a terenurilor din 

extravilan în registrul unic de eviden  
Verificarea  in piete si targuri a respectarii conformitatii cu 

standardele de comercializare a fructelor si legumelor proaspete 
Verificarea sarii iodate la fabricarea painii si produselor de 

panificatie 

900 dosare 
 
 

70 controale 
 
 

50 controale 
 
 
 
 



 64 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate responsabil  

2 Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 

stat 

1 ianuarie – 31 martie 2018: 
- Finalizarea pl ii regulare a subven iilor 

aferente anului 2017 
 

Raportat la num rul de 
fermieri autoriza i la 

plat  

Agen ia de Pl i şi 
Interven ie pentru 

Agricultur  – Centrul 
Jude ean Vâlcea 

 
Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 

agriculturii în termene concrete, pentru 
absorb ia integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 
stat 

1 martie – 15 mai 2018: 
- Derularea sesiunii de depunere/primire a 
cererilor unice de sprijin aferente anului 

2018 
 

Raportat la num rul de 
fermieri afla i în baza de 

date 

Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 

stat 

1 iunie – 1 iulie 2018: 
- Efectuarea controlului administrativ, 

inclusiv controlul preliminar al cererilor 
unice de plat , eşantionarea acestora şi 

transmiterea eşantioanelor 

Raportat la num rul de 
fermieri eşantiona i 

pentru efectuarea pl ilor 

Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 

stat 

1 iulie – 1 octombrie 2018: 
- Efectuarea controlului la fa a locului, 

pentru cererile unice de plat  eşantionate 
la controlul pe teren 

Raportat la num rul de 
fermieri afla i în 
eşantionul supus 

controlului 

Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 

stat 

16 octombrie – 30 noiembrie 2018: 
- Plata avansului pentru subven iile 

aferente anului 2018 

Raportat la num rul de 
fermieri autoriza i la 

plat  

Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 

stat 

1 decembrie – 31 decembrie 2018: 
- Plata regular  pentru subven iile aferente 

anului 2018 

Raportat la num rul de 
fermieri autoriza i la 

plat  
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate responsabil  

 

Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 

stat 

1 ianuarie – 31 decembrie 2018: 
- Derularea sesiunilor de primire a 

cererilor de finan are prin rambursare 
pentru motorina cu acciz  redus  folosit  

în agricultur  în cursul anului 2018 

Raportat la num rul de 
fermieri înregistra i în 

anul 2018 

Agen ia de Pl i şi 
Interven ie pentru 

Agricultur  – Centrul 
Jude ean Vâlcea  

 
Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 

agriculturii în termene concrete, pentru 
absorb ia integral  a fondurilor europene 

disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 
stat 

1 martie – 31 august 2018: 
- Primirea documentelor în vederea viz rii 

carnetelor de rentier pentru anul 2018 

Raportat la num rul de 
rentieri afla i în baza de 

date 

Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 

stat 

1 ianuarie – 31 decembrie 2018: 
- Derularea sesiunilor de primire a 

cererilor de sprijin din cadrul 
“Programului în şcoli”,  respectiv pentru 

m surile: 
►Furnizare produse lactate; 

►Consum de fructe, distribu ia de mere şi 
m suri adiacente; 

►M suri educative. 

Raportat la num rul de 
beneficiari aferen i anului 

2017 

Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 

stat 

1 ianuarie – 31 decembrie 2018: 
Derularea sesiunii de primire a cererilor 

privind ajutorul de stat în sectorul creşterii 
animalelor 

Raportat la num rul de 
beneficiari înregistra i în 

anul 2018 

Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 
disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 

stat 

15 martie – 15 octombrie 2018 
- Derularea sesiunii de primire a cererilor 
de ajutor financiar şi comunitar acordat în 

cadrul “Programului Naţional Apicol” 

Raportat la num rul de 
fermieri înregistra i în 

anul 2018 

Aplicarea unor scheme eficiente de finan are a 
agriculturii în termene concrete, pentru 

absorb ia integral  a fondurilor europene 

1 ianuarie – 31 decembrie 2018: 
- Derularea sesiunii de primire a cererilor 

de sprijin financiar acordat pentru 

Raportat la num rul de 
fermieri înregistra i în 

anul 2018 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate responsabil  

disponibile, prin cofinan area de la bugetul de 
stat 

m surile de restructurare şi reconversie 
vi a-de-vie şi investi ii în sectorul viti-

vinicol 
 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate 
responsabil  

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

Decolmatarea mecanic  a canalelor de 
deponii 

47.86 / 100 mc ANIF - Unitatea de 
Administrare Vâlcea 

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

Repara ii la pode e 6 buc 

Înre inerea  lucr rilor de IF - Desecare 
gravita ional  

Distrugerea vegeta iei ierboase pe canale 580 / 100 mp 

Înre inerea şi repararea lucr rilor de IF – 
Combaterea Eroziunii Solului 

Repara ii la peree 3797 mp 

Înre inerea şi repararea lucr rilor de IF – 
Combaterea Eroziunii Solului 

Decolmat ri mecanice 99.54 / 100 mc 

Amenajarea terenurilor alunecate în BH 
Ol neşti, Subbazin Valea-Stânii, zona izlaz 

Epureşti, jude ul Vâlcea 
 

Decolmatari mecanice 
Drenuri absorbante 
Drenuri colectoare 

Peree 
C mine de vizit  

Scarific ri 
Uniformiz ri 

350 mc 
1250 ml 
610 ml 
940 mp 
38 buc 
2.5 ha 

15000 mc 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

Capitolul Politici de mediu. Apele i p durile 
 

Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

1. 

Prevenirea i limitarea 
efectelor negative ale 

schimb rilor climatice, 
implementarea m surilor 
pentru reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de ser  

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

climatice 
Ac iuni de colectare date si informatii privind 
sursele de emisie gaze cu efect de sera si alti 

poluanti 

Numar ac iuni - 1 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea  

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

gaze cu efect de sera 
(ETS), în scopul conform rii cu cerin ele 
impuse de aceasta prin activitati de studiu, 
documentare si informarea ag.economici 

privind implementarea legislatiei referitoare 
la comertul cu unit i de C 

Numar ore – 40 

Supravegherea respectarii angajamentelor de 
limitare cantitativa si reducere a emisiei de 

gaze cu efect de sera 
- raportare date provenite de la agentii 

economici necesare realizarii bazei de 
date pentru Inventarul National al 

Gazelor cu Efect de Sera 

Numar rapoarte - 1 

- raportare date provenite de la agenti 
economici pentru realizarea 

inventarului instalatiilor ce intra sub 
incidenta Directivei 2003/87/CE 

Numar rapoarte - 1 

 
 
 

Conservarea biodiversit ii 
i utilizarea durabil  a 

componentelor sale, precum 

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

- 30 acte de reglementare (decizii etapa 
incadrare, acorduri de mediu, avize Natura 

2000, avize) 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

i evaluarea economic  a 
serviciilor ecosistemice 

efect negativ semnificativ asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar 

Analiz  documenta ii tehnice în vederea 
emiterii declara iei autorit ii responsabile cu 

monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru 
proiectele majore cu finan are din fonduri 
comunitare, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului CE 1828/2006 i elaboreaz  
declara ia autorit ii responsabile cu 
monitorizarea siturilor Natura 2000 

- 8 declara ii Natura 2000 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea  
 

Elaborare autoriza ii de recoltare/capturare 
şi/sau achizi ie şi/sau comercializare a florilor 

de min , a fosilelor de plante şi fosilelor de 
animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi 

a plantelor şi animalelor din flora şi, 
respectiv, fauna s lbatic  

63 autoriza ii 

Analiza informa ii GIS privind 
planuri/proiecte/activit i în raport cu ariile 
naturale protejate i elaboreaza puncte de 

vedere scrise 

54 puncte de vedere 

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

- num r rapoarte elaborate raportate la 
numarul de solicit ri ale serviciului de 
specialitate responsabil cu elaborarea 

RSM-urilor - 12 

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

- num r rapoarte elaborate raportate la 
numarul de solicit ri ale serviciului de 
specialitate responsabil cu elaborarea 

RSM-urilor - 12 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

 
Îmbun t irea 

managementului de eurilor 
i substan elor periculoase 

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

scopul elaborarii actelor de reglementare 
 

5 puncte de vedere 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea  
 

Puncte de vedere în scopul aprob rii 
transporturilor de deşeuri periculoase pe 

teritoriul jude ului Vâlcea 
10  puncte de vedere 

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

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

pe urm toarele domenii: deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE), 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, 
echipamente cu PCB / PCT, uleiuri uzate, 

n moluri de la epurarea apelor uzate 
or şeneşti, incinerarea deşeurilor, transportul 

deşeurilor pe teritoriul jude ului Vâlcea; 

7 rapoarte 

Elaborare rapoarte privind starea mediului în 
domeniul gestionarii deşeurilor; 

 
1 raport 

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

pe urm toarele domenii: generarea şi 
gestionarea deşeurilor municipale şi 

industriale, deşeuri de ambalaje, vehicule 
scoase din uz (VSU), depozitarea eşeurilor 

4 rapoarte 

Elaborare rapoarte privind starea mediului în 
domeniul substan elor chimice periculoase. 1 raport  
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

Inventarul privind importatorii şi exportatorii de 
substan e şi preparate sub inciden a procedurii 
PIC; 
Inventarul privind substan ele care depreciaz  
stratul de ozon şi operatorii economici care 
desf şoar  activit i cu aceste substan e; 
Inventarul privind gazele fluorurate cu efect de 
sera şi operatorii economici care desf şoar  
activit i cu aceste substan e; 
Inventarul cl dirilor care con in azbest în 
construc ie, al articolelor şi materialelor cu 
con inut de azbest care devin deşeuri, al 
depozitelor cu deşeuri de azbest; 
Inventarul privind poluan ii organici persisten i 
şi inventarul privind substan ele care vor fi 
incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si 
ale Conven iei Stockholm privind poluan ii 
organici persisten i; 
Inventarul operatorilor economici care 
desf şoar  activit i cu mercur şi metale grele; 
Baza de date cu operatorii implica i si 
substantele restrictionate conform 
Regulamentului 552/2009; 
Baza de date cu operatorii implicati în activit i 
cu substan e eligibile la înregistrare conform 
Regulamentului 1907/2006; 
Baze de date detergenti; Baze de date biocide 

10 inventare 
 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea  

 
Reducerea polu rii i 
îmbun t irea calit ii 

aerului 

Imbunatatirea  si extinderea sistemului  
national de monitorizare a calitatii aerului 

prin 
supraveghere func ionare si calibrare 

echipamente sta ii automate calitate aer 

Nr. ac iuni verificare sta ii  
VL-1 şi VL-2 =  365 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

Validare date statii automate de monitorizare 
a calitatii aerului si informarea publicului prin 

elaborare Buletinelor tip zilnic si afisare pe 
siet-ul agentiei 

Num r buletine - 365 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea  
 

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

monitorizare a calitatii aerului 
Num r rapoarte - 13 

Puncte de vedere în domeniul monitorizarii 
calitatii factorilor de mediu, pentru asigurarea 
suportul tehnic în scopul elaborarii actelor de 

reglementare 
 

La solicitare 

Supraveghere calitate aer Num r determinari in laborator – 1586 

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

Num r ac iuni – 10/la solicitare 

Elaborare inventar emisii atmosferice  Num r inventare - 1 

Supravegherea functionarii statiei automate 
de radioactivitate 

Num r determinari - 365 

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

Num r rapoarte – 12 

 Elaborare rapoarte lunare si anuale  privind 
validarea indicatorilor monitorizati prin  

statiie automate detinute de APM Valcea prin 
gestionarea datelor obtinute 

Num r rapoarte – 12 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

Determinarea nivelului de zgomot la nivel 
judetean 

 
Num r determinari – 86 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea  
 Colectare date si informatii cu privire la 

sursele de zgomot din judetul Valcea, în 
vederea complet rii bazei de date 

Num r ac iuni  - permanent 

Prevenirea şi controlul polu rii industriale 
prin 

efectuare determin ri deseuri. 
Num r determinari – 400 

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

la cerere 
Nr. ac iuni consultan  –la solicitare 

Rapoarte privind evolutia implementarii 
Programului National de Reducere a Emisiilor 

din instalatii mari de ardere 
Num r rapoarte - 4 

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

masurilor realizate din Planului de masuri 
prioritare-lunar 

Num r rapoarte - 12 

Intocmire de  raporte privind implementarea 
legislatiei si de consolidare institutionala la 
nivel local-Cap 22. Mediu- prin urmarirea 

masurilor realizate din Planului de 
implementare –trimestrial 

Num r rapoarte - 4 

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

raportului aferent  
Num r rapoarte - 1 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

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

Directivei privind emisiile industriale: Num r autorizatii – 150/3 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea  
 

- emitere autorizatii/autorizatii integrate de 
mediu 

- evaluare initiala a documentatiilor  de 
solicitare 

Num r  solicitari - 4100 

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

- emitere decizii etapa de incadrare in 
procedura EIA/EA/SEA 

Nr.decizii - 300 

- emitere notificari pentru stabilirea 
obligatiilor de mediu 

Nr.notificari - 5 

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

Bilunar si trimestrial 
28 

 

Prevenirea riscului i 
diminuarea efectelor 

calamit ilor naturale pentru 
cre terea gradului de 
siguran  a cet enilor 

Actualizare inventar judetean situri 
contaminate/potential contaminate 

 
1 inventar 

Elaborare rapoarte privind starea mediului în 
domeniul protectiei solului si subsolului 

 
1 raport 

Elaborare puncte de vedere scrise privind 
necesitatea aprob rii ac iunilor de remediere a 
zonelor poluate conform studiilor de evaluare 
a riscului şi studiilor de fezabilitate privind 

programele de remediere 

- 2 puncte de vedere 

Elaborare puncte de vedere scrise privind 
aprobarea programelor de remediere a zonelor 

în care solul, subsolul şi corpurile de ape 
subterane sunt afectate, programele de 

- un punct de vedere 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

monitorizare din timpul remedierii şi 
postremediere, precum şi termenele de 

realizare ale acestora 

 

Reducerea suprafe elor 
poluate istoric care va 
contribui la reducerea 

impactului negativ asupra 
calit ii ambientale i 
s n t ii popula iei 

Rapoarte privind stadiul implement rii PLAM 
Valcea 2 rapoarte 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea  
  

Rapoarte privind stadiul implement rii 
PNAM 

2 rapoarte 

Rapoarte privind stadiul implement rii 
Agendei Locale 21 2 rapoarte 

Monitorizarea derul rii proiectelor mari de 
infrastructura 2 rapoarte 

Modernizarea şi înt rirea 
capacit ii administrative în 

domeniul mediului 

Formarea profesionala permanenta a 
salariatilor 

Nr instruiri - 34 
 

Îmbun t irea gradului de 
educare i conştientizare, 
informare, consultare şi 

participare a tuturor 
cet enilor în luarea 

deciziilor privind mediul 

Elaborare rapoarte periodice privind starea 
mediului in judetul Valcea 

Numar rapoarte - 12 

Punerea la dispozitia publicului spre 
consultare la sediu si prin afisare pe pagina de 

internet a APM Valcea  a 
anunturilor/deciziilor elaborate pe parcursul 
derularii procedurilor de emitere a actelor de 

reglementare. 

 
Nr. anunturi/decizii: 350 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

Elaborarea si transmiterea comunicatelor de 
presa 

Numar comunicate - 12 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea - RP 
 

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

544/2001. 
Numar rapoarte - 4 

Elaborare rapoarte  privind rezolvarea 
petitiilor 

Numar rapoarte - 2 
 

Elaborare rapoarte privind solicitarile de 
informatii de mediu, gestionate prin Legea 

878/2005 
Numar rapoarte - 12 

Ac iuni de colectare de informatii si 
actualizarea bazei de date privind informatia 

de mediu detinuta de APM Valcea si alte 
autoritati 

Numar ac iuni - 1 
 

Elaborare raport de evaluare a implement rii 
legii nr. 544/2001 

Numar rapoarte – 1 
 

Elaborare raport de evaluare a implementarii 
Legii 52/2003 

Numar rapoarte – 1 
 

 

Sus inerea i pro-movarea 
produc-iei de energie din 

surse alternative, 
regenerabile i ne-poluante 

Transmitere solicitari finantare AFM prin 
programul „Casa verde” pentru persoane 

fizice - in functie de protocolul incheiat intre 
ANPMsi AFM 

Nr. solicitari de finantare –  
in functie de fondurile alocate 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Vâlcea - ML 



 76 

Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

2 Imbunatatirea sistemelor de 
colectare selectiv  a 

de eurilor prin stimularea si 
implementarea unui 

management adecvat al 
gestiunii deseurilor. 

Reducerea cantitatilor de 
deseuri eliminate prin 

depozitare prin asigurarea 
instrumentelor de 

valorificasre si reciclare a 
deseurilor colectate. 

 

Ac iuni preg titoare: 
Identificarea tuturor localit ilor care de in  un 

num r redus de contracte privind colectarea 
deşeurilor de tip menajer atât de la popula ie 

cât i de la agen ii economici. 
Rezultate: 

Creşterea gradului de reciclare a deşeurilor 
având ca efect diminuarea cantit ii de deşeuri 

eliminate final în depozite de deşeuri. 

Nr. Ac iuni/ an 
(30 ac iuni) 

Garda Na ional  de 
Mediu, Comisariatul 

Jude ean Vâlcea 
 

Ac iuni de implementare 
Realizare inspec ii şi controale la 

administra iile publice locale i agen ii 
economici. 

Ac iuni de evaluare: 
Raport anual al activit ii de inspec ie şi 
control realizat  la administa iile publice 

locale i agen i economici. 

 

Diminuarea impactului 
apelor uzate evacuate in 
emisari naturali,   prin 
urm rirea exploat rii i 
între inerii sta iilor de 

epurare. 

Ac iuni preg titoare: 
Verificarea derul rii investi iilor privind 

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

func ionarea sta iilor de epurare. 
Rezultate aşteptate: 

Nr. Ac iuni/ an 
(6 ac iuni) 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

Diminuarea înc rc rii apelor uzate evacuate 
în apele de suprafata. 

 

Ac iuni de implementare: 
Realizare inspec ii şi controale  la sta iile de 

epurare i la investi iile în derulare. 

Garda Na ional  de 
Mediu, Comisariatul 

Jude ean Vâlcea 

Ac iuni de monitorizare: 
Stadiul realiz rii lucr rilor comparativ cu 

termenele de finalizare stabilite prin actele de 
reglementare pe linie de protec ia mediului. 

Reducerea suprafetelor 
poluate istoric prin 

reducerea impactului 
negativ asupra calitatii 

solului, mediului geologic, 
apelor si a sanatatii 

populatiei 
 

Ac iuni preg titoare: 
Întocmirea unui plan de controale la societ i  

care desf şoar  activit i cu impact asupra 
solului / subsolului.  
Rezultate aşteptate: 

Scaderea cantit ii de p mânt din extrac ia 
petrolului (sol contaminat) 
Ac iuni de implementare: 

Realizare inspec ii şi controale la obiectivele 
economice aferente. 

Ac iuni de implementare: 
Raport anual al activit i de inspec ie i 

control. 

Nr. Ac iuni/ an 
(6 ac iuni) 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

 

Protejarea si refacerea 
biodiversitatii si 

promovarea unor servicii 
pentru ecosisteme prin 

programul „Natura 2000” si 
programul de infrastructura 

ecologica pe teritoriul 
judetului Valcea. 

Ac iuni preg titoare: 
Identificarea ariilor protejate si a Parcurilor 

Na ionale. 
Rezultate aşteptate: 

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

conservarea biodiversit ii. 

Nr. Ac iuni/ an 
(4 ac iuni) 

Garda Na ional  de 
Mediu, Comisariatul 

Jude ean Vâlcea 
 

Ac iuni de implementare: 
Realizarea de inspec ii şi controale la ariile 

protejate. 
 

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

control realizat  de comisariat. 
 

 

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

Vanturari a desf şurate în 
cadrul programelor finan ate 

din fonduri UE 

Ac iuni preg titoare: 
Identificarea programelor finan ate prin 

fonduri UE i asigurarea  sprijinului  necesar 
pentru accesarea programelor. 

Rezultate: 
Atragerea de fonduri europene în vederea 

dezvolt rii zonelor defavorizate i a protej rii 
ariilor de influen ele turismului neorganizat, 

agresiv i neautorizat. 

Nr. Ac iuni/ an 
(2 ac iuni) 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

 

Ac iuni de implementare 
Realizare inspec ii şi controale la 

administra iile rezerva iilor naturale . 

Garda Na ional  de 
Mediu, Comisariatul 

Jude ean Vâlcea 

Ac iuni de evaluare: 
Raport anual al activit ii de inspec ie şi 
control realizat  în cadrul administa iilor 

parcurilor. 

 

Extinderea în zonele urbane 
a suprafe elor verzi cu rol de 

agrement i cu rol de  
îmbun t ire a 

microclimatului din zona. 

Ac iuni preg titoare: 
Întocmirea planului de ac iune cu 

identificarea în localit i a zonelor deficitare 
de spa ii verzi (parcuri) 

Rezultate aşteptate: 
Imbun t irea factorilor de mediu urban i a 

st rii de s natate a popula iei 

Nr. Ac iuni/an 
(6 ac iuni) 

Ac iuni de implementare 
Realizare inspec ii şi controale la 

administra iile publice locale din mediu urban 
din jude  

 



 80 

Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

 
Ac iuni de evaluare: 

Raport anual al activit ii de control realizat  
de comisariatul judetean 

 

Garda Na ional  de 
Mediu, Comisariatul 

Jude ean Vâlcea 

 

Realizarea m surilor 
cuprinse în Strategia 

Nationala de Imbunatatire a 
Calitatii Aerului la 

operatorii  economici 
(IPPC) de pe raza jude ului 

Vâlcea. 

Ac iuni preg titoare: 
Identificarea operatorilor economici i 

planificarea controalelor pentru urm rirea 
realiz rii m surilor stabilite de imbunatatire a 

calitatii aerului. 

Nr. Ac iuni/an 
(8 ac iuni) 

 

Ac iuni de implementare: 
- Realizarea de controale la operatorii IPPC 

de pe raza jude ului Vâlcea inclusi în 
Strategia Nationala de Imbunatatire a Calitatii 

Aerului. 

Ac iuni de monitorizare 
Stadiul de realizare a m surilor din planul de 

implementare. 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

 
Ac iuni de evaluare 

Raport anual privind realizarea m surilor din 
planul de implementare. 

 
Garda Na ional  de 
Mediu, Comisariatul 

Jude ean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Implementarea prevederilor 
legale referitoare la valorile 

limit  pentru dioxidul de 
sulf, dioxidul de azot, 

pulberi în suspensie din 
aerul înconjurator –

Directiva 2008/50/CE 
(Directiva 1999/30/CE, cu 
modific rile i complet rile 

ulterioare). 
 

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

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

Vâlcea,  în vederea încadr rii emisiilor de 
poluan i în aer în valorile limit  de emisie. 
Efectuarea de determin ri ale concentra iei 

emisiilor. 
Rezultate aşteptate: 

Reducerea disconfortului generat de aceast  
categorie de activitate. 

 
Nr. Ac iuni/ an 

(4 ac iuni) 
 

  

Ac iuni de implementare: 
Verificarea  încadr rii în valorile limit  de 

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

  

Ac iuni de  monitorizare: 
Verificarea  pe baza  buletinelor de analiz  

sau a calculelor  transmise de APM –Vâlcea, 
încadrarea în valorile limit  de emisie a 

poluan ilor evacua i în atmosfer  de 
societ iile de pe Platforma Chimic .  

Realizare inspec ii şi controale la obiectivele 
incluse . 
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Nr. 
crt. 

Directii de acțiune Acțiuni 
 

Indicatori anuali m surabili propuşi 
Entitate 

responsabil  
 

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

control realizat de Comisariatul Jude ean 
Vâlcea. 

 

 
 
 

Garda Na ional  de 
Mediu, Comisariatul 

Jude ean Vâlcea 

 
Nr. 
crt.  

Direc ii de actiune Actiuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate responsabil  

M SURA 1. Politica în domeniul gestion rii deșeurilor 
3. 
 

Conformarea la cerin ele 
legisla iei de mediu 

Implementarea proiectului: Fazarea proiectului 
Sistem de management integrat al de eurilor 

solide în județul Vâlcea 
- dat  finalizare: 30.06.2019 

Realizarea activit ilor 
prev zute în graficul de 

activit i ale proiectelor pentru 
anul 2018 

Consiliul Jude ean 
Valcea 

Conformarea la cerin ele 
legisla iei de mediu privind 
eliminarea de eurilor solide 

produse prin arderea 
c rbunelui 

1. Returnarea cenu ii de termocentrala de la CET 
Govora i încorporarea acestora în tehnologia de 
haldare la carierele de c rbune de la Exploatarea 

Miniera Berbesti. 
2. Depozit nou de de euri solide de ardere a 

c rbunelui pentru depozitarea conforma a cenu ii 
si ghipsului sintetic. 

Încheierea contractului de 
servicii pentru Studiul de 

fezabilitate 
 
 

Reactualizare SF 

Consiliul Jude ean 
Valcea - CET Govora SA 

 Cre terea cantit ii de cenu  
livrata în industria materialelor 
de construc ii i pentru 
stabilizarea solului (drumuri i 
platforme) 

Înregistrarea produsului “cenu  zbur toare” , 
cenu  rezultat  din arderea c rbunelui conform cu 
Regulamentul nr. 1907/ 2006 al UE – Directiva 
REACH 

Livrarea a 25% din cantitatea de 
cenu  produsa în anul 2018 

Consiliul Jude ean 
Valcea - CET Govora SA 

M SURA 4. Program pentru monitorizarea și îmbun t țirea calit ții aerului 
 Conformarea la cerintele 

legislatiei de mediu privind 
emisiile poluante de bioxid de 

Desulfurarea gazelor de ardere evacuate de la 
cazanul pe carbune C5- Instala ia de ardere 

numarul 2 a CET Govora 

Semnarea contractului de 
lucr ri 

Consiliul Jude ean 
Valcea - CET Govora SA 
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Nr. 
crt.  

Direc ii de actiune Actiuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate responsabil  

sulf în gazele de ardere 
evacuate în atmosfera de IA 2. 

Conformarea la cerintele 
legislatiei de mediu privind 
emisiile poluante de oxizi de 

azot în gazele de ardere 
evacuate în atmosfera de IA 2. 

Retehnologizarea cazanului C5 pe c rbune –
Intalatia de ardere numarul 2 a CET Govora 

Semnarea contractului de 
servicii pentru Studiul de 

fezabilitate 

Consiliul Jude ean 
Valcea - CET Govora SA 

Conformarea la cerintele 
legislatiei de mediu privind 
emisiile poluante de praf în 
gazele de ardere evacuate in 

atmosfera de IA 2. 

Retehnologizarea  electrofiltrelor de la cazanul C5 
pe c rbune – IA nr 2 a CET Govora 

Semnarea contractului de 
lucr ri 

Consiliul Jude ean 
Valcea - CET Govora SA 

 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate 
responsabil  

 
4 Modernizarea infrastructurii de 

monitorizare i avertizare a 
fenomenelor hidrometeorologice 

severe în vederea asigur rii 
protec iei vie ii i a bunurilor 

materiale. 

Implementare proiect Watman Precipitatii solide si lichide 
necesare intocmirii prognozelor 

Administra ia 
Bazinal  de Ap  

Olt 
 

Alte tipuri de ac iuni specifice 
gestiunii riscului la inunda ii, 
conform celor prev zute în 

Strategia na ional  de 
management al riscului la 

inunda ii pe termen lung mediu i 
lung sau în planurile de 

management al riscului la 
inunda ii. 

Urm rirea zilnica a situa iei hidrometeorologice  
în vederea întocmirii diagnozelor i prognozelor 

hidrologice. 
Rularea zilnic  a modelelor numerice de 

prognoz  din proiectul  DESWAT. 

Analiza scurgerii pe bazin. 
Urm rirea bilan ului zilnic în 

sec iunile monitorizate. 
Analiza şi validarea cheilor 

limnimetrice  propuse de sta iile 
hidrologice. 

Actualizarea bazei de date  pentru 
prognoza hidrologic . 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate 
responsabil  

 
 Raport anual asupra viiturilor în 

cazul producerii unei viituri 
generale pe bazin. 

Raport anual asupra modului de 
func ionare a sta iilor automate şi a 
calit ii hidrografelor prognozate. 

 Realizarea de m suri structurale 
de protec ie împotriva riscului la 

inunda ii, acolo unde 
infrastructura verde nu este 

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

fenomene meteorologice extreme. 
Acestea vor include cu prioritate 
investi ii pentru stocarea/devierea 
apelor provenite de la inunda ii, 

dar i regulariz ri de albii i 
consolid ri de maluri. 

Urm rirea stadiului de realizare a lucr rilor de 
investi ii cuprinse în Planul de Amenajare a 

bazinului hidrografic Olt 

Realizarea lucr rilor de investi ii 
aprobate în programul anual. 

Administra ia 
Bazinal  de Ap  

Olt 

 
 

Nr.crt Directii de actiune Actiuni Indicatori anuali masurabili 
propusi 

Entitate 
responsabila 

   5 Intretinere si reparatii lucrari 
hidrotehnice 

Terasamente: 
Lucrari din piatra: 

- gabioane 
Lucrari din beton : 

- peree 
Regularizari si reprofilari de albii: 

 
Vopsitorii la lucrari hidrotehnice: 

47.1  mii mc 
1305  mc 
720 mc 
325 mc 
290 mp 
22.5 km 

 
 

Sistemul de 
Gospod rire a 
Apelor Vâlcea 

Birou Exploatare 
Lucrari 
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Nr.crt Directii de actiune Actiuni Indicatori anuali masurabili 
propusi 

Entitate 
responsabila 

 
Cosiri de vegetatie la lucrari hidrotehnice: 

 
9480 mp 

 
12 ha 

 Intretinere cursuri de apa si 
decolmatari 

Terasamente : 
Intretinere cursuri de apa inclusiv taieri de 

vegetatie : 

226.9  mii mc 
 

34.4  km 

Birou Exploatare 
Lucrari 

Aparare impotriva inundatilor si 
eliminarea efectelor distructive 

ale apelor 

Verificare la nivelul localitatilor  jud. Valcea a 
modului de realizare a masurilor cuprinse in 

planul local de aparare: 
Participare la actiuni de aparare impotriva 

inundatiilor: 
Verificarea linilor de aparare la diguri: 

 
30 localitati 

 
144 ore 

 
15  km 

Birou Exploatare 
Lucrari 

Observatii si masuratori 
hidrologice 

Efectuarea observatiilor si masuratorilor 
hidrologice: 

masuratori si observatii 

 
 

93796 ore 

Birou Exploatare 
Lucrari 

Mentinerea in activitate a 
personalului existent si dez-

voltarea carierei profesionale a 
acestuia. 

-Asigurarea de venituri pentru suportarea 
cheltuielilor de personal la nivelul lunii 

decembrie 2017 
-Formarea profesionala continuua 

conform program propriu de 
activitati 

Conducerea SGA 
Valcea 

 
 

 
Elaborarea programelor de 

gospodarirea apelor si a 
sintezelor bazinale privind 

folosirea si protectia resurselor 
de apa 

 

Plan de folosire a apei in perioade hidrologice 
normale si de evacuare a apelor 

 
Sinteza privind calitatea apelor pe bazine 

hidrografice 
Raport privind stadiul calitatii apei in bazinul 

hidrografic 
Raport tehnic privind extragerea nisipurilor si 
pietrisurilor din albiile cursurilor de apa si din 

terase 

900 ore 
 
 
 

600 ore 
 

300 ore 
 

100 ore 
 

40 ore 

Director, 
S.G.A Valcea 

Birou G.M.P..R.A. 
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Nr.crt Directii de actiune Actiuni Indicatori anuali masurabili 
propusi 

Entitate 
responsabila 

Raport privind stadiul indeplinirii programelor de 
etapizare 

Raport privind stadiul realizarii lucrarilor pentru 
asigurarea cerintelor de  apa a localitatilor si 
epurarea apelor uzate urbane ale agentilor 
economici industriali si agro-zootehnici. 

Raport privind penalitatile aplicate si incasate 
Plan de prevenire si combatere a efectelor 

poluarilor accidentale 
Planul hidrometriei de exploatare a folosintelor 
Anuarul privind caracterizarea si gospodarirea 

apelor 
Raport tehnic privind gospodarirea apelor 

subterane 

 
300 ore 

 
30 ore 

 
100 ore 

 
 

75 ore 
 

100 ore 
 

150 ore 

 Folosirea si protectia apelor, 
urmarirea realizarii prevederilor 

abonamentului 

Realizarea prevederilor abonamentului la nivelul 
serviciilor de g.a – actiuni 

 
Verificari de reactualizare dosar de obiectiv- 

actiuni 
 

Avizarea si autorizarea folosintelor de apa – acte 
propuse a  fi emise 

 
 
 

Calculul penalit ilor pentru abateri de la 
prevederile înscrise în actele de reglementare 

Tr. I       359 buc. 
Tr. II      438 buc. 
Tr. III     449 buc. 
Tr. IV     457 buc. 
Tr. I       30 buc. 
Tr. II    104 buc. 
Tr. III    95 buc. 
Tr. IV    63 buc. 
Avize   83 buc. 
Aut.    35 buc. 
NIE     30 buc. 
NFP    58 buc 
Premise 0  buc 

Consultatii 0 buc 
 

Tr. I       50  buc. 
Tr. II      50 buc. 
Tr. III     50 buc. 
Tr. IV     50 buc. 

Director, 
S.G.A Valcea 

Birou G.M.P.R.A. 
Birou A.A. 
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Nr. 
Crt. 

Direcții de acțiune Acțiuni Indicatori anuali 
M surabili propuși 

Entitate 
Responsabil  

   6 
 

Eficientizarea actului de control privind 
respectarea regimului de utilizare a 

resurselor p durii 

Controale periodice ocoale silvice 2 Garda Forestier  Rm. 
Vâlcea 

 
Controale tematice ocoale silvice 150 

Controlul circula iei materialului lemnos si al 
instala iilor de debitat 

200 

Eliberare Acord de distribuire i utilizare a 
documentelor cu regim special 

250 

 Verificare acte de punere în valoare a masei 
lemnoase 

50  

 Verificare lucr ri de amenajare a p durilor 
(conferin a I, recep ie lucr ri teren,conferin a 

a II-a) 

50 

 Recep ia lucr rilor de investi ii din fondul 
forestier national, executate cu fonduri 

publice 

4 

   
Utilizarea durabil  a resurselor 

cinegetice 
Controlul respect rii regimului cinegetic 15 

  Ac iuni prevenire i combatere braconaj 20 
  Evaluare efective vânat 15 
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Capitolul Politici în domeniul energiei 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

  M SURA 2. Realizarea Planului Național de Investiții și cuprinderea lui ca obiectiv al Strategiei energetice a României pentru perioada 2018-
2020 
M SURA 11. Cogenerare de înalt  eficienț . Susținerea financiar  va fi realizat  printr-un bonus de cogenerare pentru tehnologiile de înalt  
eficienț  

1 Producerea de energie electrica în 
cogenerare de înalta eficient  

Realizarea proiectului “Central  de 
cogenerare cu turbin  pe gaz i 

recuperare de c ldur ” din Planului 
Na ional de Investi ii (pozi ia 10 din 

Anexa II a HG 1096/2013) 

Semnarea acordului de finan are 
pentru un grup nou energetic de 

înalta eficienta 

Consiliul Jude ean Valcea 
- CET Govora SA 

Asigurarea întregului necesar de energie 
electrica i termic  pe Platforma 
Industrial  Sud Râmnicu Vâlcea. 

M SURA 3. Revitalizarea producției de c rbune  
 Asigurarea necesarului de c rbune – 

Lignit – pentru func ionarea centralei 
electrice de termoficare CET Govora 

Investi ii la Direc ia Exploatare 
Miniera pentru men inerea 

func ion rii carierelor în urm torii 4 
ani (achizi ia i amenajarea 

terenurilor i dot rile necesare 
pentru exploatare minier ) 

Încheierea contractului de servicii 
pentru Studiul de fezabilitate 

Consiliul Jude ean Valcea 
- CET Govora SA 

Aprovizionarea cu c rbune în 
sezonul cald i constituirea stocului 
minim pentru trecerea vârfului de 

iarna 

Stoc de c rbune de 250000 t la data 
de 01.12.2018 

M SURA 8. Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) 
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

ser  în centrala pe c rbune 
Coarderea de biomasa cu c rbunele 
în cazanele existente la CET Govora 

Aprovizionarea a 5.000 t biomasa 
solid . 

Consiliul Jude ean Valcea 
- CET Govora SA 

M SURA 9. Eficiența energetic  
 Aplica ie pentru cofinan are prin POIM 

6 OS 6.1. pentru exerci iul bugetar 
2014-2020:  
„Reabilitarea sistemului de termoficare 
urbana a municipiului Râmnicu Valcea” 
etapa a II-a 

- Înlocuire a 3.2 km conducte din 
re eaua de distribu ie a agentului 

termic primar pentru SACET 
Râmnicu Valcea. 

- Înlocuirea a 10 km conducte din 
re eaua de distribu ie a agentului 

Încheierea  contractului de finan are 
nerambursabila 

Consiliul Jude ean Valcea 
- CET Govora SA  
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

termic secundar SACET Râmnicu 
Valcea. 

Cre terea eficientei energetice a 
producerii de agent termic primar pentru 
termoficare. 

Înlocuirea boilerului de baza din 
etapa a III-a cu 4 schimb toare de 
c ldura abur/apa cu placi de inox 

Cerere de finan are prin programul 
“Termoficare 2016-2020, C ldur  

i confort” 

Beneficiar 
CJ Valcea 

Operator SACET 
CET Govora SA 
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Capitolul Politici pentru infrastructura de transport 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de ac iune Ac iuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi - valoare anual  

alocat  investi iei          (mii 
lei) 

Entitate 
responsabil  

1 Transportul rutier Pod pr DN 64 km 103+887 peste râul Govora 4071(2019 an finalizare) Central 
Direc ia 

Regional  de 
Drumuri şi 

Poduri Craiova 
 

Transportul rutier 
Depozit material antiderapant SDN Vâlcea -  District 

Cerna 
423 

Transportul rutier 
Moderizare DN 67B Scoar a Pite ti KM 47+400 – 

119+636 
1897*(2022 an finalizare) 

NOT :  3* – Valoarea creditelor de angajament apronate cf Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe 2018 pentru intregul obiectiv 
(Moderizare DN 67B Scoar a Pite ti KM 0+000 – 188+200 

 
 

Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate 
responsabil  

 
 
 
 
 
 
  2 

Asigurarea siguran ei i 
securit ii pentru c l tori i 
pentru marf   

1. Se vor organiza ac iuni pe linia combaterii primelor trei 
cauze generatoare de evenimente rutiere grave. Dispunerea 
efectivelor  în zonele cu risc accidentogen 
 
 
2. Organizarea de ac iuni pe drumurile şi la orele la care se 
produc accidente, inclusiv pentru depistarea infrac iunilor 
la regimul circula iei 
 
 
3. Organizarea de ac iuni comune cu ARR, RAR, 
CNADNR, în baza unor grafice întocmite lunar şi 
sanc ionarea cu fermitate a tuturor înc lc rilor la normele 
rutiere 

- num r accidente rutiere 
- num r persoane decedate 
 
 
 
-num r ac iuni organizate 
-num r infrac iuni rutiere  
-num r contraven ii rutiere 
  
 
-num r ac iuni comune 

 
 
 

Inspectoratul 
de Poli ie 
Jude ean 
Vâlcea 
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Capitolul Politici in domeniul comunica iilor. Convergen  digital  
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali 
m surabili propuşi Entitate responsabil  

M SURA . IT&C în educa ie, s n tate şi cultur  
   1. Eficientizarea serviciilor existente/crearea 

de noi servicii de bibliotec  
- achizi ionarea de noi echipamente IT 

(calculatoare, imprimante, licen e); 
- dezvoltarea de noi servicii de 

bibliotec  bazate pe noile tehnologii, în acord 
cu nevoile comunit ii. 

 

- 7 calculatoare 
 

- 1 Club de coding 
(programare) pentru copii 

func ional 
 

Consiliul Jude ean 
Valcea - Biblioteca 
Jude ean  Vâlcea 
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Capitolul Afaceri interne 
 

Nr. 
Crt 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate 
responsabil  

 
1. 

Creşterea gradului de siguran  a 
cet eanului 

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

publice şi a depist rii înc lc rii legisla iei. Mediatizarea 
activit ilor desf şurate de c tre poli ie şi a rezultatelor 

ob inute 
 

2.Organizarea de ac iuni in sistem integrat cu poli iştii 
din toate structurile operative, în vederea prevenirii şi 
combaterii faptelor cu violen , furturilor cu mod de 

operare din locuin e, de auto, din auto, de componente 
exterioare, din societ i comerciale, dar şi a altor fapte de 

natur  penal  
 

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

 
 

4. Elaborarea planurilor de m suri/ac iune şi a celorlalte 
documente operative în cazul unor evenimente de 
amploare ori a misiunilor complexe (sezon estival, 

s rb tori legale, religioase şi regionale etc.), din 
domeniul ordinii şi siguran ei publice şi monitorizarea 

acestora 

-num r razii 
-num r ac iuni 

-num r infrac iuni sesizate 
-num r articole în presa scris  
-num r interven ii radio-TV 

 
 

-num rul infrac iunilor contra 
persoanei şi patrimoniului 

 
 
 
 
 

-num r st ri conflictuale aplanate 
 
 
 

-planuri elaborate 

 
Inspectoratul de 
Poli ie Jude ean 

Vâlcea 
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Nr. 
Crt 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate 
responsabil  

 

Creşterea nivelului de securitate 
în spa iul stradal 

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

principiul ,,cel mai apropiat poli st de locul 
evenimentului intervine” şi sanc ionarea ferm  a oric ror 

înc lc ri ale legisla iei în spa iul public 
 

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

combaterii infrac ionalit ii  stradale 
 

3.Distribuirea corespunz toare a patrulelor pedestre şi 
auto, în func ie de analizele tactice întocmite, în special 

pe timpul nop ii, când se comite marea majoritate a 
infrac iunilor stradale 

-num r apeluri  prin SNUAU 112 
 
 
 
 
 

-num r infrac iuni stradale 
 
 
 

-num r infrac iuni stradale 
comise pe timpul nop ii 

 

 
 
 
 
 

Inspectoratul de 
Poli ie Jude ean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenirea corup iei interne. 
Respectarea ordinelor interne. 
Prevenirea ultrajelor la adresa 
poli iştilor. Ridicarea nivelului 

de preg tire a poli iştilor 
 

 
1.Combaterea corup iei interne. Prelucrarea tuturor 

inform rilor primite de la DGA şi a tuturor cazurilor 
negative petrecute . 

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

nivelul inspectoratului 
 

3. Aplicarea cu fermitate a sanc iunilor atunci când se 
constat  înc lc ri ale codului deontologic şi dispozi iilor 

interne 
 

4. Aplicarea cu fermitate a m surilor legale în caz de 
ultraj la adresa poli istului 

 
5.Optimizarea sistemului de selec ie şi promovare a 

personalului şi înt rirea activit ii de control 
 
 

 
- num r riscuri la corup ie 

 
 
 

-depunere integral  şi în termen a 
declara iilor 

 
-num r sanc iuni aplicate 

poli iştilor 
 
 

-num r ultraje la poli işti 
 
 

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

re eaua MAI; num r concursuri 
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Nr. 
Crt 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili 
propuşi 

Entitate 
responsabil  

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

-Planuri de preg tire continu  
întocmite 

Inspectoratul de 
Poli ie Jude ean 

Vâlcea 
 

 
 
 Exploatarea la maxim a bazelor 

de date SNRI/SEIMD/SIRENE 

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

 
 
- num r implement ri în SNRI 
- num r semnal ri SIS – SIRENE  

 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

2 Creşterea capacit ii opera ionale 
şi îmbun t irii calit ii misiunilor 

executate în folosul popula iei 
prin reducerea impactului 

efectelor situa iilor de urgen ; 

Cre terea capacit ii de r spuns integrat în 
situa ii de urgen  medicale, incendii şi 

protec ie civil ; Angrenarea structurilor de specialitate 
care de in resurse de interven ie, 

conform Registrului de Capabilități – 
participarea la minim 80%  din în 

activit ile de preg tire i de interven ie; 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen  

Vâlcea, 
structuri MAI jude ene 

i celalalte institu ii 
care cu responsabilit i 

în gestionarea 
situa iilor de urgen ; 

Preg tirea voluntarilor i participarea 
acestora în echipele de interven ie ale 

subunit ilor operative; 

Preg tirea i încadrarea personalului 
voluntar pe autospeciale de interven ie, 

inclusiv pe ambulan ele SMURD - 
minim 70% din num rul voluntarilor 

înscri i; 

IGSU – pentru 
decizie; 

ISU Vâlcea – pentru 
aplicare; 

Reducerea timpului de r spuns; 

Transformarea Punctului de Lucru 
Horezu în subunitate de interven ie 
independent , cu rang de ,,Stație de 

Pompieri”; 

MAI i IGSU – pentru 
decizie; 

ISU Vâlcea – pentru 
aplicare; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

 
Relocarea G.I. Govora în comuna 

Bune ti; 

IGSU – pentru 
decizie; 

ISU Vâlcea – pentru 
aplicare; 

Înfiin area a dou  puncte de lucru, unul 
în localitatea Voineasa- Punctul Obâr ia  
Lotrului  i unul în localitatea Dr goe ti; 

ISU Vâlcea i 
Consiliul Jude ean 
Vâlcea, Consiliul 
Local Voineasa i 
Consiliul Local 

Dr goe ti; 

Dotarea G rzii de Interven ie M ciuca 
cu o autospecial  de inter-ven ie 

modern , pentru reducerea timpului de 
r spuns în raionul de interven ie; 

În func ie de 
achizi iile efectuate la 

nivelul IGSU prin 
programe opera ionale 

de dezvoltare; 

Asigurarea unui r spuns adecvat în cazul 
unui dezastru major sau pentru  mai multe 

situa ii de urgen  de amploare; 

Men inerea în stare de operativitate a 
tehnicii de interven ie din dotare, în 

special a ambulan elor SMURD, precum 
i asigurarea cu perso-nalului operativ 

pentru încadrarea acestora – minim 90 
%  zilnic din totalul echipajelor de 

interven ie; 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen  

Vâlcea, 
 

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

transfer de la ISU Dolj, pentru SMURD 
de la Detaşamentul de Pompieri Rm. 

Vâlcea, prin programul derulat de 
Ministerul S n t ii; 

DSP Vâlcea, 
UPU Vâlcea, 
ISU Vâlcea, 
SAJ Vâlcea; 

 

 Participarea cu for e i mijloace, la 
exerci iul na ional „ALUTUS 18”,  de 

DSU; 
IGSU; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

testare a capacit ii de r spuns în 
cazul producerii unui accident chimic 

major, cu efecte în afara 
amplasamentului, desf urat la 

operatorul SEVESO, S.C. OLTCHIM 
S.A.; 

ISU Vâlcea, structuri 
MAI jude ene i 

celalalte institu ii care 
cu responsabilit i în 
gestionarea situa iilor 

de urgen ; 

Sistem centralizat de înştiin are-alarmare 
na ional ; 

Men inerea unei acoperiri de 100% 
pentru municipii; 

Realizarea unei acoperiri de 25% pentru 
oraşe; 

Realizarea unei acoperiri de 15 % pentru 
comune; 

ISU Vâlcea, 
Consiliile Locale; 

Evaluarea viabilit ii concep iei de 
r spuns prin exerciţii planificate la 

unit iile de înv mânt, spa ii/unit i 
publice, agen i economici cu risc mare şi 

foarte mare şi în zone poten ial 
generatoare de situa ii de urgen , precum 

şi în cazul incendiilor, accidentelor, 
avariilor, exploziilor, fenomenelor 

meteorologice periculoase, cutremurelor 
şi alunec rilor de teren etc; 

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

structurilor specializate în vederea 
îndeplinirii misiunilor specifice în 

situa ii de urgen  generate de 
urm toarele tipuri de risc: 

 Accidente, avarii, explozii şi incendii 
în industrie, inclusiv pr buşiri de 

teren cauzate de exploat ri miniere 
sau alte activit i tehnologice, la 

operatori SEVESO – trim. I; 
 Accidente, avarii, explozii şi incendii 

în activit i de transport şi depozitare 
produse periculoase la obiecti-ve de 

risc chimic –SEVESO- trim. II; 
 Accidente, avarii, explozii şi incendii 

în activit i de transport (rutiere, 
feroviare, navale şi aeriene)- trim. 

III; 
 Cutremure de p mânt - trim. IV; 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen  

Vâlcea, 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

Testarea Planului de Urgen  Intern  i 
Extern  la S.C. CONPET S.A. – Punct 

de lucru Orle ti-trim.I i la S.C. 
OLTCHIM S.A. în trim.II; 

Punerea în aplicare a ,,Planului Ro u de 
Intervenție prin simularea unor situa ii 

de urgen  i accidente colective cu 
victime multiple pe timpul exerci iilor 

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

Desf şurarea exerci iilor de tip EXFT la 
nivelul  subunit ilor de interven ie – 

minim 1/lu-nar/subunitate; 

Asigurarea for elor şi mijloacelor necesare 
îndeplinirii misiunilor specifice pe timpul 
ac iunilor de ordine şi siguranţă publică; 

Procentul misiunilor executate din 
totalul solicit -rilor primite – 100%; 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen  

Vâlcea, 
 

Actualizarea permanent  a Registrului 
capabilităţi existente la nivelul județului 

Vâlcea în domeniul managementului 
situa iilor de urgen ; 

Gradul de reactualizare şi 
completitudine-100%/lunar; 

ISU Vâlcea; 

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

cu CLSU din zona de competen ; 
Procent de r spuns – minim 85%; 

ISU Vâlcea, 
CLSU; 

 

 

Solu ionarea eficient  a situa iilor 
de urgen  şi asigurarea unor 

condi ii superioare pentru mana-
gementul tipurilor de risc 

Adaptarea Concepţiei specifice privind 
planificarea, pregătirea, organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor de răspuns i a 
Concep iei unice de ac iune în situa ii 

speciale, conform reglement rilor interne 
emise în baza r spunderilor privind 

Procentul revizuirilor la concep ie, din 
totalul modific rilor survenite/ 

comunicate – 100%; 
Viabilitatea Concep iei; 
Calitatea ac iunilor de 
r spuns/interven ie; 

I.S.U. Vâlcea, 
Tr. I – pentru 

actualizarea anual , 
respectiv tr. II – IV 

pentru actualiz ri nou 
ap rute; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

tipurile de risc gestionate şi func iile de 
sprijin îndeplinite; 

Îndeplinirea atribu i-unilor ce revin 
Centrului Opera ional pentru organizarea 

şi asigurarea Secretariatului Tehnic 
Permanent al Comitetul Jude ean pentru 

Situa ii de Urgen  Vâlcea, cu rol 
integrator al autorit ilor administra iei 

publice locale în managementul situa iilor 
de urgen . Participarea la constatarea 

producerii situa iilor de urgen , 
inventarierea şi evalu-area 

pagubelor/conse-cin elor produse, prin 
deplasarea în teren, împreun  cu 
specialişti desemna i din partea 
institu iilor membre ale CJSU; 

2 şedin e ordinare ale CJSU 
(semestrial); 

Dinamica şedin elor extraordinare ale 
CJSU; 

Procentul hot rârilor adoptate la nivelul 
CJSU, raportat la num rul şedin elor – 

100%; 
Procentul hot rârilor adoptate la nivelul 
CJSU, raportat la num rul constat rilor 

în teren – 100%; 
Gradul de reactualizare în termen şi 
aprobarea Planului de asigurare cu 

resurse umane, materiale şi financiare, 
Catalogului local privind clasificarea 
UAT, institu iilor şi oper. econ. din 

p.d.v. al riscurilor şi a celorlalte planuri 
specifice CJSU – 100%; 

I.S.U. Vâlcea; 
Trimestrul I, respectiv 

trimestrele II–IV, 
conform termenelor 
stabilite în Planul de 
activităţi al CJSU pe 

anul 2018; 

 

Dezvoltarea capacit ii de 
interven ie prin achizi ionarea de 
mijloace speciale de interven ie la 

incendii, desz peziri, inunda ii 
concomitent cu promovarea unui 

proces de preg tire şi instruire 
adecvat  a personalului; 

Asigurarea tehnicii de interven ie pentru 
îndeplinirea misiunilor specifice prin 
preluarea echipamentelor şi tehnicii 
achizi ionate programe opera ionale 

regionale; 

 Dotarea serviciilor profe-sioniste 
pentru situa ii de urgen  cu tehnic , 

mijloace i echipamente de 
interven ie care s  permit  reducerea 

timpului de interven ie în caz de 
dezastre, r spunsul în caz de dezastru 

major, protec ia personalului de 
interven ie, cre terea eficien ei 

r spunsului i protec iei mediului; 

În func ie de 
achizi iile efectuate la 

nivelul IGSU prin 
programe opera ionale 

de dezvoltare; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

Reevaluarea sistemului de formare şi 
preg tire profesional  a personalului pe 

principiul asimil rii de competen e 
profesionale (aptitudini, cunoştin e şi 

atitudini) ce alc tuiesc standardele 
ocupa ionale; 

Preg tirea în domeniul asisten- ei 
medicale de urgen  în faza 

prespitaliceasc  – minim 10 cadre; 
Extinderea compe-ten elor în dome-niul 

asiten ei de urgen  în faza 
prespitaliceasc  – minim 20 de  cadre; 

 
 

I.S.U. Vâlcea; 
Trimestrele 

I-IV, în func ie de 
capacitatea de 

preg tire a centrelor 
zonale; 

Dezvoltarea patrimoniului imobiliar şi 
îmbun t irea condi iilor de preg tire, 
munc , cazare, depozitare şi garare; 

Finalizarea investi iei  Garaj autospeciale 
din elemente de constructive u oara  la 

sediul inspectoratului; 
Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen  

Vâlcea, 
  

 
 
 
 
 

Modernizarea sistemului de comunica ii şi 
tehnologia informa iei; 

Finalizarea configurarii serverului de 
domeniu – ISUVL.IGSU.local; 

Inregistrarea pe dome-niul IGSU.local a 
sta i-ilor de lucru neclasifi-cate de la 

sediul I si se-diul II al inspectoratului; 

Extinderea RCVD la Detaşamentul de 
Pompieri Dr g şani; 

ISU Vâlcea, în func ie 
de fondurile alocate; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

 

Controlul, coordonarea şi 
îndrumarea  operatorilor 

economici, institu iilor precum şi 
a administra iilor  publice locale 
existente la nive-lul jude ului,  în 

vederea   sporirii nivelului de 
eficien  în prevenirea şi  

gestionarea  riscurilor generatoare 
de situa ii de urgen  specifice; 

Planificarea activit ilor preventive 
corelate cu calendarul orientativ al 

activit ilor de control i de informare 
preventiv  al inspectoratului jude ean; 

Conform OIG207/2017, 
Num rul total de controale executate pe 

an, raportat la num rul total de 
inspectori; 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen  

Vâlcea, 
 

Cre terea nivelului de securitate 
la incendiu a construc iilor i 

instala i-ilor, prin identificarea, pe 
timpul controalelor, a solu iilor 

tehnice necesa-re  pentru intrarea 
în legalitate i comunicarea 

acestora personalului de 
conducere; 

Planificarea şi prioritiza-rea controalelor 
de prevenire conform preci-z rilor 

I.G.S.U. referi-toare la organizarea si 
desf urarea activit ilor preventive în 

anul 2018; 

Conform OIG207/2017; 
Procentul de controale executate la 

obiective care func ioneaz  f r  
autoriza ie de securitate la incendiu 

raportat la num rul total la nivel jude  de 
astfel de obiective; 

Continuarea activit ilor de 
informare preventiv  i a imple-

ment rii campaniilor na ionale de 
informare preventiv  prin 

furnizarea mesajelor preventive 
c tre toate zonele i categoriile de 
persoane, inclusiv cele din zone 

vulnerabile, atât prin coordonatele 
i mijloa-cele puse la dispozi ie 

de la nivel central, cât şi prin cele 
avute la dispozi ie la nivel local; 

Intensificarea activit ii de informare 
preventiv , atât în cadrul campa-niilor 

na ionale derulate de MAI/DSU/IGSU, cât 
i ca ini iative locale, adaptate la 

specificul zonei de competen , situa ia 
operativ , zonele vulnerabile din jude  
(comunit i s race sau izolate, ori zone 

expuse la riscuri naturale etc.) şi adaptarea 
mijloacelor de diseminare şi a mesajului 

în raport cu gradul de preg tire a 
persoanelor vizate; 

Conform OIG207/2017; 
Num rul materialelor de informare 

preventiv  realizate potrivit calendarului 
stabilit la nivelul I. G.S. U.; 
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Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

 

Identificarea i reducerea 
num rului de  obiective care 

func io-neaz  f r  autoriza ie de 
securitate la incendiu, atât pe baza 

eviden ei avizelor emise, prin 
colaborare cu structurile de la 

nivel jude ean (ex. inspectoratul 
şcolar, structura de urbanism) sau 

autorit ile locale, cât şi prin 
identificare în teren, pe 

categoriile de construc ii i 
instala ii prev zute în HGR nr. 

571/2016; 

Executarea inspec iilor la institu ii şi 
operatori economici identifica i ca 

func ionând f r  autoriza ie de securitate 
la incendiu / protec ie civil ; 

 

Conform OIG207/2017; 
Procentul de controale executate la 

obiective care func ioneaz  f r  
autoriza ie de securitate la incendiu 

raportat la num rul total la nivel jude  de 
astfel de obiective; Inspectoratul pentru 

Situa ii de Urgen  
Vâlcea, 

 

Consolidarea activit - ii de 
preg tire a  persoa-nelor cu 
atribu ii în  ma-nagementul 

situa iilor de urgen ; 

Preg tirea în domeniul situa iilor de  
urgen  a reprezentan ilor institu iilor    

prefectului şi a personalului cu  func ii de 
conducere şi atribu ii situa iilor urgen  
din administra ia public  local , servicii 

descentralizate şi deconcentrate; 

Preg tirea a cel pu in 70% din persoanele 
planificate pân  în luna Decembrie 2018; 

 
 

Nr. crt.      Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

1 

Creşterea gradului de siguran  a 
cet enilor prin perfec ionarea 

dispozitivelor menite s  asigure 
ordinea public  

 

1.Asigurarea m surilor de ordine public  la 
ac iunile cu public numeros 

- num rul de misiuni de asigurare în 
raport cu  num rul exceselor în astfel de 

ocazii. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean 

Vâlcea 
 
 
 
 

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

balneare din jude  

- num rul misiunilor comparativ cu 
rezultatele ob inute 
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Nr. crt.      Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

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

- num rul de patrule mixte şi 
independente constituite în zona 
institu iilor de înv mânt, comparativ cu 
anul 2017 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean 

Vâlcea 
 

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

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

- num rul de ac iuni de sus inere 
organizate ori la care au participat 

efective de jandarmi, comparativ cu anul 
2017 

 

Protejarea cet enilor de riscurile 
teroriste 

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

ac iunilor în func ie de riscurile identificate 

- num rul de ac iuni organizate pentru 
minimizarea riscurilor 

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

a crimei organizate. 

- num rul de ac iuni la care au participat 
efective de jandarmi, comparativ cu anul 

2017 

Paza, protec ia i interven ia la 
infrastructurile critice pentru 

prevenirea daunelor din 
sustrageri ilicite 

1. Adoptarea i adaptarea permanent  a 
unor dispozitive flexibile prin 

implementarea analizelor de risc la 
securitatea fizic  a obiectivelor din 
responsabilitate i implementarea 

conceptului de supraveghere i interven ie 

- num rul analizelor de risc avizate; 
- num rul incidentelor de securitate 

fizic ; 
- aprecierile beneficiarilor. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean 

Vâlcea 
 2. Coordonarea activit ilor de cre tere a 

interoperabilit ii dintre structurile de paz  
i protec ie i cele de interven ie 

- num rul de exerci ii de interven ie la 
obiective, executate în comun cu for ele 

de interven ie. 
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Capitolul Politic  Extern  
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni 

Indicatori anuali m surabili 
propuşi Entitate responsabil  

M SURA 14. În domeniul promov rii culturii şi valorilor na ionale, sprijinirea eforturilor de celebrare a Centenarului Primului R zboi Mondial 
şi a Centenarului Marii Uniri şi f uririi României moderne 
  1 Organizarea unor manifest ri 

cultural-artistice şi tiin ifice de 
prestigiu 

- desf urarea evenimentelor conform 
Programului manifest rilor culturale 
dedicate Centenarului Marii Uniri”: 

- lans ri de carte; 
- colaborarea cu celelalte institu ii de 

cultur ; 
- colaborarea direct  cu mari artişti, 

scriitori, pictori din ar  şi din str in tate; 
- colabor ri şi parteneriate cu uniunile de 

crea ie; 
- colabor ri cu ambasadele şi centrele 

culturale. 
 

- 600 evenimente Consiliul Jude ean 
Vâlcea - Biblioteca 
Jude ean  Vâlcea 
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Capitolul Justi ie 
 

Nr. 
crt  

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate 
responsabil  

 
 
 
 
  1 

Punerea în aplicare, de îndat , a 
hot rârilor instan elor 

judec toreşti 

 
1.Desf şurarea cu operativitate a 

m surilor specifice pentru punerea în 
executare a mandatelor de executare a 
pedepsei închisorii, a mandatelor de 

arestare preventiv , arestului la domiciliu, 
controlului judiciar 

 

 
 

- num r mepi 
-num r map 

-num r m suri arest la domiciliu 
-num r m suri control judiciar 

 

 
 

Inspectoratul de 
Poli ie Jude ean 

Vâlcea 
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Capitolul Cultur . Culte. Minorit i 
 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate responsabil  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Înt rirea capacit ii institu ionale în 
elaborarea politicilor publice în 

domeniul culturii şi de management 
al programelor în domeniul 

cultural, a stimul rii industriilor 
creative, promovarea crea iei 
contemporane şi a diversit ii 

culturale româneşti, promovarea 
expozi iilor, simpozioanelor, 

editarea unor publica ii specifice, 
prioritate având cele pe suport 

digital. 
 

Cunoasterea şi promovarea valorilor culturale 
vâlcene prin mass-media 

Nr. buletine de pres  Direc ia Jude ean  pentru 
Cultur  Vâlcea 

  
Editarea lunar  a agendei culturale vâlcene 12 

Sprijin logistic, şi dup  caz organizatoric şi financiar, 
a activit ilor culturale de revitalizare a tradi iilor şi 

obiceiurilor locale, a ocupa iilor specifice tradi ionale 

Nr. manifest ri 

Sprijin , în condi iile legii, activitatea creatorilor 
independen i, a organiza iilor neguvernamentale şi a 
altor persoane juridice de drept privat cu activitate în 

domeniile culturii şi patrimoniului 

Nr. consulta ii, 
întalniri 

Protejarea patrimoniului cultural 
na ional 

 

Eviden a, clasare: 
Propuneri de clasare/declasare a monumentelor 

istorice şi a siturilor arheologice 

Documenta ii de 
clasare/ 

declasare 
Înaintarea c tre Comisia Na ional  a Muzeelor şi 

Colec iilor a propunerilor pentru clasare a bunurilor 
culturale mobile în categoriile juridice tezaur şi fond 

Documenta ii de 
clasare 

Înregistarea în baza de date a  bunurilor culturale 
mobile clasate în fond sau tezaur  

Nr. bunuri culturale 
mobile clasate  

Inventarierea monumentelor de for public  Nr. monumente de 
for public 

inventariate  
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate responsabil  

Prevenirea şi combaterea încalc rilor legislatiei în 
vigoare: 

Avizarea documenta iilor privind interven iile asupra 
monumentelor istorice, în zonele de protec ie ale 
acestora şi în zonele protejate din punct de vedere 
arhitectural şi arheologic, în baza Legii 422/2001, 

republicat  

Nr. avize emise Direc ia Jude ean  pentru 
Cultur  Vâlcea  

  

Exercitarea dreptului de preem iune al statului în 
condi iile legii 

Nr. dosare 
preem iune 

Eliberarea certificatelor de desc rcare de sarcin  
arheologic  în baza O.G. 43/2000 republicat , privind 
protejarea patrimoniului arheologic şi alte acorduri în 

baza Legii nr. 85/2003 

Nr. certificate de 
desc rcare de 

sarcin  arheologic  / 
Nr. acorduri 

Eliberarea, pe baza expertizei sau a avizului Comisiei 
Na ionale a Muzeelor şi Colec iilor, în baza Legii 
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 

mobil, a certificatelor de export temporar sau 
definitiv 

Nr. certificate de 
export temporar sau 

definitiv 

Avizarea documenta iilor privind amplasarea 
monumentelor de for public, în mediul rural, în baza 

Legii 120/2006 

Nr. avize emise 
 

Înregistrarea şi verificarea documenta iilor privind 
amplasarea în mediul urban a monumentelor de for 

public şi transmiterea acestora spre avizare Comisiei 
Na ionale pentru Monumentele de For Public 

Nr. documenta ii  
 

Inspec ii periodice privind starea de conservare şi 
securitate a monumentelor istorice şi siturilor 

arheologice 

Nr. inspec ii   
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Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori anuali 
m surabili propuşi 

Entitate responsabil  

Inspec ii periodice privind starea de conservare şi de 
securitate a bunurilor culturale mobile aflate în 
eviden  şi/sau pentru a acorda consulta ii de 

specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor 
altor drepturi reale 

Nr. inspec ii/ 
consultan e  

Direc ia Jude ean  pentru 
Cultur  Vâlcea 

  

  Promovarea patrimoniului cultural na ional mobil şi 
imobil 

Organizarea de manifest ri ştiin ifice şi culturale de 
promovare a valorilor patrimoniului na ional vâlcean 

Nr. manifest ri  

 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

2 Valorificarea patrimoniului 
cultural imaterial (festivaluri, 
manifest ri culturale na ionale 
şi interna ionale şi, mai ales, 
crea ia vie) şi conservarea 

patrimoniului construit 

P strarea tradi iilor populare de pe 
Valea Topologului/ cântece i 

costume tradi ionale, hore i tipuri de 
re ete tradi ionale române ti 

 
Atelierele de: ol rit, istoria modei i 

buc t rie româneasc  

Festivalul „Busuioc de Topolog” 
 

Consiliul Jude ean Valcea - 
Muzeul Memorial „Nicolae 

B lcescu” 
coala Gimnazial  „Nicolae 

B lcescu” 
 

Asocia ia Olarilor Horezu 
 

M SURA 3. Revizuirea actelor normative din domeniul culturii  
 Promovarea patrimoniului 

cultural  mobil prin expozi ii 
Amenajarea expozi iilor atât în 

incinta muzeului cât şi în afara lui, 
punerea în scen  a expozi iilor în 

func ie de specificul fiec rei sec ii. 

9 expozi ii temporare: 
- Muzeul de Art  – 

1. Expozi ia de art  plastic  apar inând 
unui grup de studen i ai Facult ii de 

Arte şi Design Timişoara; 2. Expozi ia: 
Copacul copil riei, cu prilejul zilelor 

Râmnicului; 3. Expozi ia de Icoane, 4. 
Expozi ie personal Ion Oratie, 5. 

Consiliul Jude ean Valcea - 
MJASV, 

prin sec iile: Art , 
Etnografie, Istorie şi 

Laboratorul de Restaurare  - 
Conservare, 

UAP filiala Vâlcea 
Foto club „Floarea de col ” 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

„Salonul tinerilor absolven i” Liceului 
de Art  „Victor Giuleanu”; 6. Expozi ie 
inclus  în s pt mâna artelor vizuale, 100 

artişti 100 de expozi ii; 7. Expozi ie 
personal  a graficianului Mircea 

Nechita;  8. Expozi ie personal  a 
pictorului naiv Ilie Andronache; 9. 
Expozi ie de grup, curator Ramona 

Slug. 
8 expozi ii temporare 

- Muzeul Satului Vâlcean 
1. Expozi ia Ceramica de Horezu, 2. 
„Expozi ia Cerurile Oltului; 3. „Satul 

copil riei”, expozi ia final  a proiectului  
„Satul Bunicilor”; 4. Expozi ia: Ia – 
simbol al continuit ii româneşti; 5. 
Expozi ia: Meşteşugul fier ritului în 

satul vâlcean de alt dat ; 6. Expozi ia: 
Viticultura la poalele Carpa ilor; 7. 
Expozi ia: Portul popular din ara 

Loviştei; 8. Expozi ia: Ocupa ii 
tradi ionale pe meleagurile vâlcene.; 

8 expozi ii temporare: 
- Muzeul de Istorie a Jude ului 

Vâlcea 
1. Expozi ia: Arta restaur rii; 2. 

Expozi ia: Frânturi de istorie (Ecaterina 
Teodoroiu); 3. Expozi ia: Simboluri 

culturale identitare ale României Statui 
de daci din lume (fotografii cu statuile 

din Forumul Traian); 4. Expozi ia: 
R zboinicii epocii fierului (piese 
arheologice din perioada Epocii 

Liceul de Art  „Victor 
Giuleanu”, Vâlcea, Prim ria 

Rm. Vâlcea 
Funda ia „Curierul de 

Vâlcea” 
 
 
 
 
 

Liceul de Art  “Victor 
Giuleanu” 

Centrul Jude ean pentru 
Conservarea şi valorificarea 

Tradi iilor populare Olt 
Leonard Velcescu, profesor 

Sorbona Laboratorul de 
Conservare Restaurare 

Vâlcea 
Muzeul Brukenthal Sibiu 

Muzeul Olteniei 
Muzeul Jude ean Argeş. 

Muzeul „Alexandru 
Ştefulescu”, Tg. Jiu 

Liceul de Art  „Victor 
Giuleanu” 

Muzeul Regional Craiova 
Colec ionari particulari 

Biblioteca Astra, Academia 
Trupelor de uscat-Sibiu 
Muzeul Jude ean Gorj 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

Fierului); 5. Expozi ia itinerant : 
Arta tranşeelor (reprezent ri din 

perioada celor dou  r zboaie mondiale); 
6. Expozi ia: Misiunea francez . 

Campaniile armatei române în anul 
1917. Rela iile româno-franceze în 

primul r zboi mondial; 7. Expozi ia: 
Centenarul Marii Unirii; 8. Expozi ia: 

Obiecte masonice din colec ia Na ional 
Brukenthal. Loja Sibian  „Sf. Andrei la 

cele trei frunze de nuf r”. 
Muzeul de arheologie şi art  

bisericeasc  Gh. Petre Govora-
Govora s-a finalizat mutarea în incinta 

Prim riei oraşului Govora B i şi 
organizarea expozi iei de baz  care 

cuprinde descoperirile arheologice ale 
arheologului preot Gheorghe Petre 

Govora şi care se viziteaz . Expozi ia 
cuprinde şi carte veche bisericeasc  

Muzeul Viei şi Vinului Dr g şani a 
fost restaurat cu fonduri europene de 

c tre prim ria Dr g şani. Muzeul 
Jude ean a organizat expozi ia de baz  
cu piese aduse de la Muzeul Satului 

Vâlcean, care deja se viziteaz . Muzeul 
este coordonat de un muzeograf care 
îns  nu are voie s  perceap  bilet de 

intrare timp de 5 ani, regula prim riei. 
Complexul Muzeal M ld reşti, 

Expozi ia temporar : Marama de la port 
la podoab  

De asemenea, complexul va fi pentru a 
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V-a oar  gazda Taberei de crea ie 
„M ld reşti–plein air”. 

 În domeniul cercet rii, 
conserv rii i promov rii 

culturii tradi ionale 

“Alegerea de june” - S rb toare 
tradi ional  a comunit ii; 

“Petalele iubirii”,  expozi ie  de art  
plastic , 

recitaluri de poezie i muzic , în 
interpretarea persoanelor cu 

dizabilit i din jude ul Vâlcea 
“ZIUA TRADI IEI - Anul Nou de 

prim var ” 
50 de ani de crea ie continu  – 
Concert aniversar cu prilejul 

împlinirii a 50 de ani de la înfiin area 
CJCPCT Vâlcea 

Ziua Tradi iei – Anul Nou de 
prim var ” – ”Practicile culturale 

asociate M r i orului înscrise în Lista 
Reprezentativ  a Patrimoniului 

Cultural UNESCO” 
Festivalul interna ional de folclor al 

copiilor ”Filofteia L c tu u”, ed. a V-
a 

Concurs interjude ean “Hora 
costumelor, în ochi de copil” 
Salonul Na ional al C r ii de 

Etnologie, ed. a XIX-a 
”Hora costumelor” ”,  s rb toarea 

portului popular vâlcean, ed. a 
XLVII-a 

“Gib Mih escu 2018” , ed. a XX-a 
Finalizarea concursului  na ional de 

proz  scurt  “Gib Mih escu” 
”Izvorul Bucuriei”, ed. a XI-a, cu 

-Num r proiecte culturale în domeniu; 
-Num r beneficiary direc i: creatori 

populari, interpre i de folclor,  animatori 
culturali, 

speciali ti, cercet tori,  personalit i 
culturale; 

-Num r beneficiari indirec i: spectatori, 
vizitatori, iubitori de cultur  tradi ional  

– copii, tineri, maturi 

Consiliul Jude ean Valcea - 
C.J.C.P.C.T. Vâlcea 
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ocazia S rb torii Ortodoxe ”Izvorul 
T m duirii” – Coste ti, Romanii de 

Sus (Horezu) 
Zilele municipiului Râmnicu Vâlcea, 
complex de evenimente prilejuite de 
atestarea documentar  a municipiului 
Rm. Vâlcea (1389-2018) -  629 ani 

- “Floralia”, ed. a VIII-a -  carnavalul 
florilor (parad ) i spectacol al 

copiilor sub genericul “Prim vara 
ora ului meu” 

-  Concert al Orchestrei “Rapsodia 
vâlcean ” sus inut în Parcul “Mircea 

cel B trân” 
-19-20 mai, Târgul me terilor 

populari  vâlceni, eveniment care se 
va desf ura în Scuarul “Mircea cel 

B trân” 
“Pridvorul tinere ii”, ed. XXI-a  - 
festival  al tinerilor interpre i de 

folclor 
S rb toarea c p unului, s rb toare 

tradi ional  a comunit ii 
“Festivalul c lu ului vâlcean”  - ed. a  

X-a 
Ziua comunei Mih e ti -  s rb toare 

tradi ional  a comunit ii 
Zilele municipiului Dr g ani, 

s rb toare a comunit ii 
“Fagurele de aur”, ed. a XLVIII-a  - 
S rb toare tradi ional  a comunit ii 

Festivalul comemorativ ”Vasile 
Militaru” 

Ziua Universal  a Iei, proiect derulat 

Consiliul Jude ean Valcea - 
C.J.C.P.C.T. Vâlcea 
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în parteneriat cu Biblioteca Jude ean  
Vâlcea 

“S rb toarea teiului”- ziua comunei 
P u e ti-M gla i 

“Zilele ora ului Ol ne ti”,  ed. a X-a 
“Târg la Am r ti” - S rb toare 

tradi ional  a comunit ii; 
Ziua comunei D e ti  -  s rb toare 

anual  tradi ional  
„Târgul Me terilor Populari din 

România”- Uni i prin tradi ii, ed. a 
XXI-a 

Ziua comunei M dulari -  s rb toare 
tradi ional  a comunit ii 

Ziua comunei M ciuca - s rb toare 
tradi ional  a comunit ii 

Zilele comunei Pesceana (în context: 
spectacole, simpozioane, expozi ii) 

“Florile Govorei” -  s rb toare a 
localit ii B ile Govora îi târg al 

meîterilor populari 
Festivalul Buridava,  expozi ie de 

carte i sesiune de comunic ri 
“Fiii satului Bujoreni”, ed. a III-a, în 

parteneriat cu Muzeul Jude ean 
“Aurelian Sacerdo eanu” Vâlcea, 

Sec ia Muzeului Satului Vâlcean i 
Prim ria Bujoreni 

“Cântecele Oltului” -  ed. a XLX-a  
Festival na ional al ansamblurilor 

folclorice din jude ele str b tute de 
râul Olt – ediâie aniversar  

“La izvorul dorului” - “Drago  
Vrânceanu”  - Festival na ional de 

 
 

Consiliul Jude ean Valcea - 
C.J.C.P.C.T. Vâlcea 
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poezie 
“Ortodoxie i art ”, ed. a XVI-a   -   

expozi ie de  pictur  
“Hora  satului”  - ed. a IX-a  - Ziua 

comunei Malaia 
“Fiii satului”,  ed. a XLIV-a, 

S rb toare tradi ional  a comunit ii 
satului Poieni a 

“Brâul de aur”, ed. a  XLVI-a, 
S rb toare a  dansului popular 

vâlcean 
Ziua comunei Sute ti -  s rb toare 

tradi ional  a comunit ii 
“Roadele toamnei”  ed. a XIV-a - 

s rb toare tradi ional  a comunit ii 
“L utarul” , ed. a XIV-a  - Festival  

na ional al cântecului l ut resc; 
“Zilele recoltei”, ed. a VII-a - 
s rb toare a roadelor agricole 
“Posada 2018” -  S rb toarea 

comunei Peri ani 
Festivalul Concurs al Colindului 

Vâlcean, ed. a III-a, integrat 
Programului ”Din mo i-str mo i” 

 
Festivalul Na ional -  concurs  de 
coregrafie al copiilor i tinerilor 

pentru Copii i Tineri “M rg ritare”, 
ed. a XV-a 

Hora satului, s rb toare tradi ional  a 
comunit ii, în contextul S rb torii 

Na terii Mântuitorului 
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 În domeniul educa iei 
permanente, al anima iei 
culturale 

“Eternul Eminescu”, ed. a IV-a, 
reuniune literar  dedicat  marelui 

poet Mihai Eminescu 
“In memoriam... Drago  Vrânceanu” 
(1907-2018) - 111 ani de la na terea 

scriitorului Drago  Vrânceanu 
“Vâlcea artistic ”, ed. a XXII-a -  

concurs jude ean de crea ie în 
genurile literatur  (poezie, proz , 

dramaturgie), art  plastic , fotografie 
Zilele comunei Gl vile - Rusaliile 
Ziua comunei Gu oeni, s rb toare 

tradi ional  a comunit ii 
Zilele comunei Galicea -  s rb toare a 

comunit ii 
C ru a cu paia e” – concurs de teatru 

tradi ional (popular), ed. a II-a 
Ia rom neasc  – tradi ie i 

contemporan, expozi ie 
“Memorialul Nicolae B lcescu” –  

Festival Na ional de Poezie 
Patriotic , ed. a XVI -a i Ziua 

comunei Nicolae B lcescu,  ed.  a VI-
a 

“Povestea vorbii”, Festival Na ional 
de Crea ie Satiric ,  ed. a XII-a 

“Ucenicii Thaliei”- Uni i în cuget i 
sim iri - concurs de teatru pentru 

gr dini e i coli, ed.  a XII-a 
Centenarul Marii Uniri – Concert de 

muzic  patriotic  i recital poetic 
1 Decembrie  2018 – Ziua Na ional  

a României 
Concert desf urat în contextul  

-Num r proiecte culturale în domeniu; 
-Num r beneficiari direc i: speciali ti,  
personalit i culturale, cadre didactice, 

elevi; 
-Num r beneficiari indirec i: spectatori, 

vizitatori, iubitori de cultur  

Consiliul Jude ean Valcea - 
C.J.C.P.C.T. Vâlcea 
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Centenarului Marii Uniri 
Noapte de Cr ciun -  spectacol pentru 

pre colari 
“Marea Tain  a Na terii Domnului”, 

ed.       a  X-a – concurs de coruri 
vocale  i scenete 

 În domeniul artelor vizuale, al 
educa iei religioase 

”Valen e cromatice sub semn 
aniversar” – Salonul de prim var  al 

arti tilor vâlceni 
“Patimile i Învierea Domnului” -  

expozi ie de icoane 
“Semne i semnifica ii plastice”, ed. a 

VII-a  -  Salon de var  al arti tilor 
plastici vâlceni 

“Ortodoxie i art ”, ed. a XI-a - 
Tab r  de crea ie artistic : icoane i 

art  plastic  
“Tr ire duhovniceasc  i art  sacr ” 

(Monahism i art ) 
“Sinergii” - Salonul de toamn  al 

arti tilor vâlceni 
”Ferestre spre cer” -  “Cu noi este 

Dumnezeu” -  Expozi ie de icoane pe 
lemn i sticl  

-Num r proiecte culturale în domeniu; 
-Num r beneficiari direc i: arti ti 
plastici, speciali ti, personalit i 

culturale, vizitatori; 
-Num r beneficiarii indirec i: iubitori de 

art  de toate vârstele 

Consiliul Jude ean Valcea - 
C.J.C.P.C.T. Vâlcea 

În domeniul activit ii 
metodice 

Colocviul metodic anual cu directorii 
de a ez minte culturale din jude ul 

Vâlcea 

- Num r de beneficiari: directori de 
c mine culturale, case de cultur , 

bibliotecari, responsabili cu activitatea 
cultural  din teritoriu 

Consiliul Jude ean Valcea - 
C.J.C.P.C.T. Vâlcea 

În domeniul artei spectacolului Orchestra “Rapsodia Vâlcean ” 
sus ine spectacole folclorice atât în 

contextul  anumitor proiecte amintite 
în capitolele anterioare, conform 

Programului minimal anual,  cât i în 

- Num r  spectacole Consiliul Jude ean Valcea - 
C.J.C.P.C.T. Vâlcea 
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cadrul  altor  evenimente culturale  
stabilite pe parcursul anului. 

 Parteneriate culturale Expozi ii de: 
- arte plastice; 
- etnografie; 

- lans ri de carte; 
- istorie, arheologie; 

- particip ri la sesiuni de comunic ri 
şi simpozioane. 

 

28 de ac iuni culturale organizate prin 
parteneriat: 

1. 2 lans ri de carte: „Buridava XIII-
XIV; 

2. 9 expozi ii temporare de arte plastice; 
3. 9 expozi ii temporare de etnografie; 

4. 8 expozi ii temporare de istorie. 

Consiliul Jude ean Valcea - 
Muzeul Jude ean „Aurelian 
Sacerdo eanu" şi partenerii: 

şcolile gimnaziale din 
Râmnicu Vâlcea, Filiala 
Vâlcea a UAP România, 
Direc ia Jude ean  pentru 

Cultur  Vâlcea, Inspectoratul 
Şcolar Jude ean Vâlcea, 

Palatul Copiilor Râmnicu 
Vâlcea, Funda ia „Curierul 

de Vâlcea", Fotoclubul 
„Floarea de col " Râmnicu 
Vâlcea,  Centrul Jude ean 

pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii 
Tradi ionale Vâlcea, 

Centrul Jude ean pentru 
Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradi ionale Olt 
Biblioteca Jude ean  „Antim 

Ivireanu” 
Şcoala „Anton Pann” Rm. 

Vâlcea. 
 Cercetare istoric        şi 

valorificarea acesteia prin 
publicare de articole ştiin ifice 

Preg tire pentru numerele XIII şi 
XIV ale revistei ştiin ifice anuale 

„Buridava", revist  care, din lips  de 
fonduri, nu a fost publicat  în 2017, 

aşa c , în 2018,  vor fi lansate 2 
numere pentru a nu pierde 

acreditarea. 

-10 teme de cercetare istoric ; 
-10 articole ştiin ifice, scrise de c tre 

muzeografi ai MJASV, articole care vor 
fi analizate de c tre Colegiului de 

Redac ie, articole care vor fi incluse în 
Buridava  XIV şi XV. 

Consiliul Jude ean Valcea - 
MJASV, prin: Consiliul de 

administra ie şi Colectivul de 
redac ie al revistei 

„Buridava". 
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M SURA 5. Îmbun t irea şi modernizarea sistemului de achizi ii de crea ii culturale  
 Îmbog irea patrimoniul 

institu iei 
1.Tab ra de pictur  „Simboluri 

na ionale” 
 

2.Tab ra de fotografie „Popas cu 
imagini la Conacul B lce tilor 

Dona iile arti tilor (in special din 
republica Moldova)  participan i la 

tabere îmbog esc anual patrimoniul 
institu iei  i ofer  posibilitatea 

particip rii la expozi ii itinerante 
Dona iile fotografilor profesioni ti care 
îmbog esc anual patrimoniul institu iei 

i ofer  posibilitatea particip rii la 
expozi ii itinerante 

Consiliul Jude ean Vâlcea – 
Muzeul Memorial ”Nicolae 

B lcescu”, 
- Fotoclubul „Floarea de 

Col ” 

Completarea B ncii 
Etnoculturale a Vâlcii (BEV) 

Continuarea studiului de teren pentru 
completarea B ncii Etnoculturale a 

Vâlcii 

1. Pentru 2018 s-au întocmit fişe de 
obiect în DocPat la toate sec iile; 
2. Cercet ri de teren – Horezu, 

Mih ieşti, Perişani. Cercetarea culturii 
tradi ionale în vederea elabor rii unor 
studii de specialitate transfer rii unor 
monumente de arhitectur , depist rii 

unor noi piese muzeistice 
3. Cercetare arheologic , fişe sit, fişe 

tehnice, planuri de s p tur , cercetarea 
arheologic  de desc rcare de sarcin  în 
zonele unde vor fi solicita i arheologii 

noştri. 
4. Cercetarea a 10 dosare din fondul 

Prefectura Jude ului Vâlcea, din cadrul 
DJVAN-Vâlcea; 

Consiliul Jude ean Valcea - 
MJASV, prin sec iile: Art , 

Etnografie şi Istorie 
(arheologii). 

 
 
 
 
 
 
 
 

DJVAN-Vâlcea 
 

M SURA 6. Program de susținere a investițiilor în infrastructura cultural  
 Revitalizarea institu iilor 

culturale din mediul rural 
A. Contractarea și implementarea 

proiectului: 
Restaurarea, dotarea si punerea în 

valoare a Muzeului Memorial 
Nicolae Bălcescu 

- Semnarea contractului de finan are i 
realizarea activit ilor prev zute în 

graficul de implementare al proiectului 
 
 

Consiliul Jude ean Valcea 
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B.  Depunerea spre finanțare, a 

proiectelor: 
1. Restaurarea, dotarea i punerea în 
valoare a Ansamblului Culei Duca; 

2. Restaurarea, consolidarea i 
valorificarea turistică a Casei 

Memoriale ”Anton Pann”. 
 

 
 

- Ob inerea finan rii în cadrul POR 
2014-2020 

 Asigurarea spa iului 
corespunz tor desf ur rii 
activit ii institu iei 

Reamenajare spa ii coala Popular  
de Arte i Meserii Râmnicu Vâlcea 

Finalizare proiect: anul 2019 Consiliul Jude ean Vâlcea – 
coala Popular  de Arte i 

Meserii Râmnicu Vâlcea 
M SURA 8. Protejarea, conservarea şi depozitarea patrimoniului muzeelor naționale  

 Program de restaurare, 
cunoa tere i promovare a 

patrimoniului B lcescu 
 

Program de odihn  i recreere 
pentru vizitatorii de toate 

categoriile 

Programul: Valorificarea 
patrimoniului spiritual i material al 

familiei B lcescu în folosul societ ii 
contemporane 

 
Programul: Spiritualitate i recreere 

la Muzeul Memorial „Nicolae 
B lcescu” 

2 Programe implementate Consiliul Jude ean Vâlcea – 
Muzeul Memorial ”Nicolae 

B lcescu”, 

Restaurare patrimoniu cultural 
imobil şi mobil 

Restaurare monumente istorice 
(Muzeul de Art , Muzeul Satului 

Vâlcean); restaurare - conservare a 
patrimoniului mobil în cadrul Sec iei 

de Restaurare – Conservare 
Lucr ri pentru men inerea în 

func iune a sistemelor antiincendiu şi 
antiefrac ie la toate muzeele. 

1. Finalizarea grupului social - Muzeul 
de Art ; 

2. Ridicarea Prim riei Genuneni la 
Muzeul Satului Vâlcean; 

3. Construirea amfiteatrului popular la 
Muzeul Satului Vâlcean; 

4. Restaurarea şi Conservarea 
patrimoniului mobil din depozite, din 

desc rc ri de sarcin  arheologic  şi din 
achizi ii. 

Consiliul Jude ean Vâlcea – 
Muzeul Jude ean „Aurelian 

Sacerdo eanu” Vâlcea 
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M SURA 9. Cultur  - Sprijinirea colectivit ților locale privind creșterea capacit ții instituționale, bugetare și tehnice de încurajare, gestiune, 
protecție şi promovare a culturii locale și a patrimoniului cultural local și național  
 Sprijinirea colectivit ilor 

locale privind cre terea 
capacit ii institu ionale, 

bugetare i tehnice de 
încurajare, gestiune, protec ie 
i promovare a culturii locale 

i a patrimoniului cultural local 
i na ional. 

Programe, proiecte i ac iuni în 
domeniul cultural – conform 

prevederilor Legii nr. 350/2005 
privind regimul finan rilor 

nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activit i nonprofit de 

interes general, cu complet rile i 
modific rile ulterioare. 

- Termen realizare: 2018; 
- Valoare 55.000 lei. 

Consiliul Jude ean Vâlcea - 
Direc ia General  Economic  

Consolidarea imaginii 
institu iei 

- comunicarea permanent  cu mass-
media; 

- promovarea ofertei de servicii a 
bibliotecii şi a manifest rilor 

culturale organizate; 
- actualizarea site-ului şi a paginii 

oficiale de Facebook. 

- 300 articole de pres  
- 1500 post ri 

Consiliul Jude ean Vâlcea - 
Biblioteca Jude ean  Vâlcea 

 

Înt rirea func iei metodologice 
la nivelul re elei de biblioteci 

publice din jude  

- planificarea consf tuirilor 
profesionale; 

- implicarea bibliotecarilor din 
bibliotecile publice locale în formele 

de preg tire profesional  continu  
organizate şi desf şurate de 

bibliotec ; 
- organizarea unor schimburi de 

experien e pe regiuni. 

- 2 consf tuiri profesionale; 
- 5 bibliotecari instruii; 

- 4 schimburi de experien 

Atragerea de resurse financiare 
suplimentare 

- servicii contra-cost (xerox, 
închirieri s li, permise); 

- ini ierea de programe şi proiecte cu 
fonduri na ionale şi europene; 

- atragerea i fidelizarea sponsorilor. 
 

- 10000 xero-copii 
- 10 închirieri s li 

- 2000 permise 
- 5 aplica ii depuse 
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Culte 
 Încurajarea dezvolt rii de 

parteneriate sociale între 
autorit ile publice i 

organiza iile religioase cu 
scopul înf ptuirii binelui 

comun. 

Programele unit ilor de cult, 
apar inând cultelor religioase în 
România – conform prevederilor 

Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finan rilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 

activit i nonprofit de interes general, 
cu complet rile i modific rile 

ulterioare. 

- Termen realizare: 2018; 
- Valoare 100.000 lei. 

Consiliul Jude ean Vâlcea - 
Direc ia General  Economic  

M SURA 13. Publicarea edițiilor naționale a marilor clasici 
 Promovarea personalit ii lui 

Nicolae B lcescu 
Apari ie volum „Nicolae B lcescu i 
epoca sa – perspective istoriografice 
i politici memoriale”– sunt articole 

publicate de cercet tori recunoscu i la 
nivel regional i na ional. Volumul 

este publicat la Editura  Universitaria 
/ acreditat  tiin ific, cu avantajul c  
volumul intr  automat în bibliotecile 
marilor centre universitare din ar  

Apari ie volum în bibliotecile marilor 
centre universitare din ar  

Consiliul Jude ean Vâlcea – 
Muzeul Memorial ”Nicolae 

B lcescu”, 
Universitatea din Craiova 
Facultatea de tiin e Socio 

Umane 
Universitatea Bucure ti 

Facultatea de tiin e Socio 
Umane 

Facultatea de Litere 
UAP Vâlcea i UAP 

Bucure ti 
 
 
 

M SURA 16. Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul înv ț mântului preuniversitar, precum și a cercet rii științifice în domeniul 
patrimoniului la nivelul înv ț mântului universitar 
 Dezvoltarea educa iei artistice 

i culturale 
Tab ra de pictur  „Peisajul în plain-

air” 
Schimb de experien , cunoa terea 

patrimoniului cultural din jude  i din 
ar  

Consiliul Jude ean Vâlcea – 
Muzeul Memorial ”Nicolae 
B lcescu”, Liceul Academic 
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de Arte Plastice Igor Vieru 
din Chi in u 

 Educa ia muzeal  pentru elevi Proiecte educa ionale noi şi în 
continuare 

- 20 de proiecte în continuare şi unul 
nou: 1. Satul bunicilor, 2. Acasă la 

Anton Pann; 3. Şcoala altfel; 4. Atelierul 
de arheologie; „Din culisele 

arheologiei. Ceramica înainte de roata 
olarului”; 5. Micul Pictor Mare; 6. 

Şcoala de la muzeu; 7. Noaptea 
Europeană a Muzeelor; 8. „Exponatul 

lunii”- s  cunoaştem un exponat 
deosebit pe lun ; 9. Evenimentul „Ziua 

Porţilor Deschise” la şantierul de la 
Buridava dacic  de la Ocnele Mari; 10. 
Ziua Interna ional  a Muncii; 11. Ziua 

Interna ional  a Iei; 12. Fiii Satului; 13. 
Ziua comunei Bujoreni; 14. Ziua 

Recoltei; 15. Legionari romani la por ile 
Buridavei!; 16. Primul R zboi Mondial 
şi cultura de mas  la români; 17. Ora de 

desen la muzeu, proiect nou; 18. 
Restituiri; 19. Portret de artist; 20. 

Alternative; 21. Colec ii şi colec ionari; 
22. Tab ra de crea ie „M ld reşti–plein 

air”. 
 

MJASV, prin sec iile: Art , 
Etnografie şi Istorie 

(arheologii) 
Universitatea Lucian Blaga 
Sibiu, Departamentul Istorie 

şi Patrimoniu 
Trupa de reenactment 

Veteres Milites din Sibiu. 
 

Complexul Muzeal 
M ld reşti 

M SURA 21. Preg tirea Centenarului Marii Uniri  
 Preg tirea Centenarului Marii 

Uniri 
Proiec ie de film românesc Nr. filme promovate Consiliul Jude ean Vâlcea – 

Muzeul Memorial ”Nicolae 
B lcescu” 
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Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

 Promovarea culturii şi valorilor 
na ionale 

Programul „Conacul B lcescu  centru 
de cercetare i crea ie” 

 
Simpozionul na ional „170 de ani de 

la Revolu ia din 1848” 
 

Expozi ie de uniforme militare i 
drapele 

- 3 evenimente Consiliul Jude ean Valcea - 
Muzeul Memorial „Nicolae 

B lcescu” 
Institutul de Cercet ri Socio-
Umane Nicol escu Plopsor 

din Craiova 

”Centenarul i copiii 
României” 

-Spectacole de anima ie pentru copii 
desf urate în aer liber spectacole vii) 

organizate în centrul ora ului 
respectiv parcul Mircea cel Bâtrân”; 

- evenimente coala Popular  de Arte i 
Meserii Râmnicu Vâlcea 

 

,,100 DE ANI DE TRADI II 
ROMÂNE TI” 

-Spectacole de muzic  popular , 
colinde, obiceiuri i tradi ii ,cântece 
de iarn  i de Cr ciun prezentate de 

copii. 
- Spectacolul va avea loc pe o scen  
amenajat  la ”Muzeul Satului” de la 

Bujoreni. 

- evenimente 

,,Istoria României conturat  pe 
pânz  de micu ii pictori ai 
atelierelor de arte plastice” 

-Ateliere de pictur , expozi ii de 
pictur  i ceramic ; 
- Recitaluri de pian; 

-Vor expune i vor cânta copii ai 
colii Populare de Arte i Meserii 

Râmnicu Vâlcea; 
-Toate acestea se vor desf ura în 

spa iile de trecere ale cet enilor cum 
ar fi pasajul de trecere din centrul 

ora ului etc. 

- evenimente 
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Capitolul tineret i sport 
 
 

Nr. 
crt  

Direc ii de 
actiune 

Actiuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

1 
 

Sport Organizarea de ac iuni sportive 100 Direc ia Jude ean  de Sport 
i Tineret Vâlcea,UAT-uri, 

ONG-uri, institutii de 
intatamant, alte  institutii de 

stat si operatori privati 
 

Tineret Organizarea de ac iuni pentru tineret 
 

6 

Tabere Organizarea de tabere tematice i 
petrecere a timpului liber, pentru 

elevi, studen i i tineri 

30 

Excursii Organizarea de excursii pe plan 
intern pentru copii i tineri 

15 

 
 

Nr. 
crt.  Direc ii de actiune Actiuni Indicatori anuali m surabili propuşi Entitate responsabil  

  2 Încurajarea i sus inerea 
sportului de mas  i de 

performan  

Ac iuni i programe sportive – 
conform prevederilor Legii nr. 

350/2005 privind regimul 
finan rilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activit i nonprofit de interes 

general, cu complet rile i 
modific rile ulterioare. 

- Termen realizare: 2018; 
- Valoare 200 000 lei. 

Consiliul Jude ean Vâlcea - 
Direc ia General  Economic  

          PREFECT, 

      FLORIAN MARIN                                                           SUBPREFECT, 

                   AURORA GHERGHINA 

 

  

                      

            

            ŞEF SERVICIU,                                                      INSPECTOR, 

  LAURENŢIU PAPA                                              OANA  CHITEA 

 


