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Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor HG nr. 906/2020 pentru punerea în 

aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 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. 31/2020 pentru acordarea 
încrederii Guvernului, iar acţiunile corelate cu obiectivele din Programul de Guvernare.   
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Capitolul I. Finanțe publice și fiscalitate 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

1. Creşterea conformării 
voluntare 

 

Stimularea conformării voluntare la 
declarare şi la plată prin creşterea 
calităţii serviciilor destinate contri-
buabililor şi informarea contribua-
bililor în scopul asigurării cunoaş-
terii, înţelegerii şi aplicării corecte a 
legislaţiei fiscale. 

Identificarea contribuabililor care 
prezintă risc de neconformare şi 
monitorizarea strictă a acestora. 

Promovarea posibilităţilor de acor-
dare a înlesnirilor la plată pentru 
contribuabilii aflaţi în dificultate 
generată de lipsa temporară a dis-
ponibilităţilor băneşti, măsură care 
să sprijine mediul de afaceri, dar şi 
în scopul impulsionării încasării 
obligaţiilor bugetare şi reducerii 
arieratelor. 

• Gradul de conformare voluntară la 
plata obligaţiilor fiscale (valoric), 
inclusiv plăţi parţiale; 
 

• Gradul de depunere voluntară a 
declaraţiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite şi de contribuabili; 
 

• Gradul de depunere electronica a 
declaratiilor fiscale; 

 

• Ponderea sumelor aflate în înlesniri 
la plată în total sume rămase de 
recuperat; 

 

• Gradul de acordare a eșalonărilor 
la plată/ restructurări/ facilități fis-
cale. 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea 

 

Reducerea evaziunii fiscale 
şi a economiei subterane 

 

 

 

Aplicarea principiilor de manage-
ment al riscurilor prin extinderea şi 
îmbunătăţirea analizei de risc în 
activitatea de selectare a contribua-
bililor pentru inspecţia fiscală şi, în 
special, în domeniile cu risc fiscal 

• Ponderea acţiunilor de inspecţie 
fiscală pe baza analizei de risc 
proprii în total acţiuni de inspecţie 
fiscală; 

• Număr de verificări documentare 
efectuate de un inspector; 

 
 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Reducerea evaziunii fiscale 
şi a economiei subterane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ridicat (tranzacţii intracomunitare, 
operaţiuni de import/export, produ-
se accizabile). 
 

Efectuarea verificărilor document-
tare prin realizarea unei analize de 
coerenţă asupra declaraţiilor fiscale 
depuse de contribuabili şi clarifica-
rea împreună cu aceştia a even-
tualelor probleme legate de confor-
marea la declarare și la plată a 
obligațiilor fiscale.  

Efectuarea de controale fiscale ino-
pinate în vederea creşterii gradului 
de conformare voluntară la decla-
rare şi plată a obligaţiilor fiscale de 
către contribuabili. 

Identificarea persoanelor fizice şi 
juridice care, deşi desfăşoară o acti-
vitate comercială, nu se înregis-
trează ca plătitori de impozit, veri-
ficarea acelor domenii de activitate 
în care acest risc este foarte frec-
vent pentru a detecta contribuabilii 
care au optat pentru activităţi sus-
trase obligaţiilor fiscale, prin utili-
zarea informaţiilor din surse interne 
şi externe.  

• Sume stabilite suplimentar, pe un 
inspector, înscrise în deciziile de 
impunere emise urmare verifică-
rilor documentare; 
 

• Cuantumul obligaţiilor fiscale 
declarate suplimentar de contri-
buabili urmare măsurilor dispuse 
ca urmare a acţiunilor de control 
fiscal efectuate; 

 

• Număr inspecţii efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane 
juridice; 

 

• Număr inspecţii efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane 
fizice; 

 

• Ponderea impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor pentru care s-a 
modificat baza de impunere în 
total impozite, taxe şi contribuţii 
verificate la contribuabili persoane 
juridice; 

 

• Cuantumul obligaţiilor fiscale 
stabilite suplimentar; 

 

• Total sume suplimentare stabilite 
per inspector; 

 

• Diminuarea pierderii fiscale pe o 
inspecţie, urmare a inspecţiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Reducerea evaziunii fiscale 
şi a economiei subterane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selectarea pentru acţiunile de 
verificare a contribuabililor care au 
înregistrat pierderi în anii anteriori, 
identificarea cauzelor şi aplicarea 
măsurilor legale. 

Intensificarea acţiunilor de verifi-
care a preţurilor de transfer prin 
efectuarea analizei de risc fiscal cu 
scopul identificării contribuabililor 
afiliaţi care produc pierderi struc-
turale, în vederea cuprinderii aces-
tora cu prioritate în programul de 
control. În cadrul controlului, vor fi 
identificaţi contribuabililii care 
derulează tranzacţii cu afiliaţi şi vor 
fi analizaţi indicatorii financiari ai 
acestora, în vederea determinării 
eventualelor tranzacţii efectuate la 
preţuri diferite de preţurile de piaţă, 
cu scopul transferării bazei de 
impunere aferentă impozitului pe 
profit în alte jurisdicţii fiscale.  

Identificarea veniturilor nedeclarate 
de către persoanele fizice cu averi 
mari, susţinerea structurii specia-
lizate în dezvoltarea competenţelor 
şi realizarea programului de confor-
mare. 

fiscale efectuate la contribuabilii 
persoane juridice care înregis-
trează pierdere fiscală; 

 

• Ponderea sumelor aferente actelor 
contestate admise sau desființate 
în totalul sumelor stabilite supli-
mentar (valoric).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Reducerea evaziunii fiscale 
şi a economiei subterane 

 

Dezvoltarea schimbului de informa-
ţii cu celelalte structuri din sistemul 
Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Craiova şi ANAF, cu alte 
instituţii şi autorităţi naţionale, din 
Statele Membre ale Uniunii 
Europene, valorificarea acestora 
pentru diminuarea actelor de 
evaziune fiscală.  

Întărirea colaborării cu instituţiile 
abilitate ale statului în combaterea 
muncii la negru şi a subdimen-
sionării declarării contribuţiilor soci-
ale. 

Aplicarea unui tratament unitar şi 
nediscriminatoriu pentru contribua-
bili, care să asigure evitarea 
subiectivismului şi reducerea suspi-
ciunilor de corupţie. 

Analiza nivelului de colectare din 
impuneri suplimentare.  

Îmbunătăţirea calităţii actului de 
control  prin perfecţionarea profe-
sională a personalului angajat în 
activitatea de control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Îmbunătăţirea relaţiei cu 
contribuabilii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinarea instituţiilor publice de 
a utiliza serviciul Patrimven în 
scopul facilitării schimbului de 
informaţii între acestea şi organele 
fiscale. 

Consolidarea parteneriatului Admi-
nistraţie Fiscală - contribuabil prin: 
mediatizarea legislaţiei în vederea 
informării şi educării din punct de 
vedere fiscal;  îmbunătăţirea calită-
ţii serviciilor acordate cetăţenilor şi 
mediului de afaceri.  

Intensificarea activitãților de îndru-
mare și asistențã în domeniul fiscal, 
manifestandu-se în acest sens rolul 
activ pentru sprijinirea contribuabi-
lilor în vederea îndeplinirii obligații-
lor fiscale ce le revin. 

Dezvoltarea comunicării interne şi 
externe în scopul creşterii calităţii 
serviciilor oferite contribuabililor. 

Reducerea contactului direct dintre 
angajaţi şi contribuabili prin 
încurajarea accesului electronic la 
informaţiile fiscale, generalizarea 
utilizării Serviciului Spaţiul Privat 
Virtual pentru realizarea comuni-

 
 
 
 
 
 

• Procent din solicitările în format 
hârtie, soluţionate în maximum 25 
de zile; 
 

• Procent din e-mailuri soluţionate 
în maximum 20 de zile; 

 

• Gradul de soluţionare a 
solicitărilor de informaţii de 
interes public; 

 

• Gradul de soluţionare a 
solicitărilor primite de la jurnalişti; 

 

• Gradul de soluţionare a petiţii-
lor/sesizărilor depuse de cetăţeni; 

 

• Număr de documente primite prin 
aplicaţia Formular unic contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
Îmbunătăţirea relaţiei cu 
contribuabilii 

cării electronice a informaţiilor şi 
înscrisurilor între ANAF şi persoa-
nele fizice şi juridice, în legătură cu 
situaţia fiscală a acestora. 

Simplificarea accesului la serviciile 
administraţiei fiscale şi reducerea 
timpului alocat de contribuabil în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor fisca-
le prin funcţionarea în mod cores-
punzător a ghişeului unic organizat 
la nivelul Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Vâlcea şi utiliza-
rea sistemului de gestionare a cozi-
lor. 

Creşterea operativităţii în oferirea 
informaţiilor solicitate prin îndruma-
rea  contribuabililor de a solicita 
asistenţă telefonică prin intermediul 
centrului unic de asistenţă (call-
center) organizat la nivel central în 
cadrul ANAF (031.403.91.60). 

Monitorizarea activităţii de soluţio-
nare în termen legal a deconturilor 
TVA negative cu opţiune de ram-
bursare. 

 

 

 

 

• Gradul de solutionare in termen a 
deconturilor negative de TVA cu 
optiune de rambursare (numeric 
şi valoric) 

• Reducerea numărului de DNOR-
uri transmise pentru soluționare 
cu control anticipat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Creşterea eficienţei colectării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea strictă a arieratelor 
şi reducerea volumului arieratelor 
aflate în sold la sfârşitul anului 
2020. 

Aplicarea riguroasă a măsurilor de 
declarare a insolvabilităţii şi de 
angajare a răspunderii solidare. 

Analizarea veniturilor deţinute de 
debitori la terţi şi înfiinţarea popririi 
asupra veniturilor identificate. 

Dinamizarea şi eficientizarea 
acţiunilor de valorificare a 
bunurilor mobile şi imobile în 
procedura de executare silită. 

Analizarea tuturor informaţiilor din 
bazele de date proprii sau ale altor 
instituţii, pentru a se identifica 
sursele de recuperare de la 
contribuabili a obligaţiilor fiscale 
restante. 

Dispunerea măsurilor asigurătorii 
în cazuri excepţionale,  atunci când 
există pericolul ca debitorul să se 
sustragă, să îşi ascundă ori să îşi 
risipească patrimoniul, periclitând 
sau îngreunând în mod 

• Gradul de realizare a programului 
de încasări venituri bugetare 
(valori nete); 
 

• Rata de colectare a arieratelor 
recuperabile la persoane juridice; 

 

• Rata de colectare a arieratelor 
recuperabile la persoane fizice; 

 

• Ponderea anuală a arieratelor 
fiscale totale în venituri fiscale 
colectate în an; 

 

• Ponderea anuală a arieratelor 
recuperabile în total venituri 
colectate în anul fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Creşterea eficienţei colectării 

 

considerabil colectarea obligaţiilor 
fiscale. 

Perfecţionarea continuă a funcţio-
narilor publici în ceea ce priveşte 
calificarea profesională, în vederea 
aplicării legislaţiei fiscale în scopul 
creşterii gradului de colectare a 
veniturilor bugetare. 

 
 
 

Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

2. 
 

Realizarea programului lunar 
de încasări, întărirea contro-
lului documentar cu privire la 
originea marfurilor și a valorii 
în vamă, intensificarea con-
troalelor fizice și reverifi-
carea declarațiilor vamale pe 
baza indicatorilor și a analizei 
de risc. Urmărirea tranzitelor 
vamale emise. 

Încasări realizate/program de înca-
sări 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biroul Vamal Valcea 

 
 
 
 
 
 
 

Număr declarații vamale controlate 
pe baza analizei de risc 

1800 declarații vamale 

Număr acțiuni de reverificare 450 declarații vamale 

Număr de acțiuni de control/ 
Număr de lucrători 

400 controale de reverificare 

Sume suplimentare constatate ca 
urmare a controlului ulterior (lei) 

200.000 

Număr tranzite confirmate în 
calitate de birou vamal de destina-
ție/ Număr tranzite sosite 

100 % 

 

Protejarea teritoriului vamal 
național și comunitar prin di-

Număr total de controale fizice 
colete postale/Număr total colete 
postale 

 

       100 % 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

minuarea traficului illicit cu 
specii sălbatice de faună și 
floră. Protejarea drepturilor 
de proprietate intelectuală 
prin combaterea traficului de 
mărfuri contrafăcute și pira-
tate. Combaterea traficului 
de droguri, arme, munțtii, 
produse cu dubla utilizare, 
alte produse cu regim spe-
cial. 

 

Număr total de controale antidrog 
 

 

80 controale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biroul Vamal Valcea 

 

Număr total de DPI 
 

 

50 controale 

Număr total de constatări 
efectuate 

40 procese-verbale 

 

Urmărirea închiderii mișcări-
lor cu produse accizabile în 
regim suspensiv prin consul-
tarea zilnică a aplicației infor-
matice EMCS-RO și efectua-
rea controalelor în urma 
consultării modului EMCS-
Riscuri 

 
 
 
Număr e-DAI închise/ Număr                 
e-DAI emise iîn aplicația EMCS 100 % 

Prelucrarea cererilor de auto-
rizare, efectuarea de con-
troale de preautorizare a 
agentilor economici cu pro-
duse accizabile 
 

Număr autorizații emise/ Număr 
cereri primite 100 % 

Număr controale preautorizare/ 
Număr autorizații emise 

 

100 % 

 
Asigurarea unui serviciu pu-
blic de calitate 
 

Perfecționarea profesională a per-
sonalului vamal prin participarea la 
programele de pregatire de la nivel 
local și național 

 

 
14 teme 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Asigurarea unui serviciu pu-
blic de calitate 

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

4 % 

Biroul Vamal Valcea 
 

Verificarea modului în care perso-
nalul vamal respectă Codul de 
conduită 
 

14 supracontroale 

Prelucrarea trimestrială a Codului 
de conduită 
 

4 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

3. 
Creșterea ponderii veniturilor 
proprii în cadrul surselor de 
finanțare ale DSVSA Vâlcea 

Creșterea numărului de contracte 
de servicii prestate de DSVSA 
Vâlcea 

Număr contracte încheiate 
Valoare 

 
Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor 

Vâlcea 
 

 

Eficientizarea cheltuielilor 
publice 
 

Creșterea graduluide realizare a 
execuției bugetare 

Grad de realizare a execuției 
bugetare 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

4. 
 

Combaterea eficientă a  com-
portamentelor neconforme şi 
a fraudei fiscale 
 

Eficientizarea activităţii pentru 
combaterea infracţiunilor pri-
vind concurenţa neloială, con-
trabandă, spălare de bani, con-

 
 

• număr infracţiuni economice 
înregistrate 
  

 
 

Inspectorat de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Combaterea eficientă a  com-
portamentelor neconforme şi 
a fraudei fiscale 

trafacerea de produse şi valori 
şi a celor conexe pro-tecţiei 
mediului înconjurător şi a 
tuturor infracţiunilor din do-
meniul economic 
 

Desfăşurarea de acţiuni punc-
tuale împreună cu celelalte 
instituţii cu atribuţiuni de con-
trol pentru constatarea infrac-
ţiunilor specifice criminalităţii 
macroeconomice şi la contri-
buabilii cu risc fiscal ridicat 
 

Intensificarea activităţilor de 
soluţionare a dosarelor penale 
complexe  
 

Identificarea persoanelor juri-
dice sau fizice care importă, 
produc si se aprovizionează cu 
mărfuri si materii prime contra-
făcute 
 

 
 

 
 
 
 
 

• număr dosare penale economice 
soluţionate 

 

• număr dosare penale complexe 
 
 
 
 

• număr acţiuni organizate 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorat de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
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Capitolul II. Investiții și proiecte europene 
 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

PRIORITĂȚI PE TERMEN MEDIU 2021-2024 

 
 

1. 

 
 
Creșterea ritmului anual de 
absorbție a fondurilor euro-
pene în perioada 2021-2023, 
aferente exercițiului financi-
ar 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020: 

1. Frazarea proiectului Sistem de 
management integrat al deșeurilor 
solide în județul Vâlcea 

• Reluarea achiziției de proiectare și 
execuție CMID și semnarea con-
tractului. 

 
 
 
 
 
 

 

Consiliul Județean 
Valcea 

 
 
 
 
 

 

2. Reabilitarea sistemului de termo-
ficare urbană la nivelul municipiului 
Râmnicu Vâlcea pentru perioada 
2009-2028 în scopul conformării la 
legislația de mediu și creșterii efici-
enței energetice - etapa II 
 

 

• Finalizarea achiziției publice de 
proiectare și execuție lucrări pentru 
lotul 1 (aflată în contestație); 

• Derularea contractelor de proiec-
tare și execuție lucrări pentru lotu-
rile L2, L3 și L4, conform graficelor 
asumate pentru 2021. 

3. Întărirea capacității Spitalului de 
Pneumoftiziologie Constantin 
Anastasatu Mihăești de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19  

• Realizarea activităților prevăzute în 
graficul de implementare al proiec-
tului pentru anul 2021. 

Implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020: 

4. Creșterea eficienței energetice a 
clădirii Complexului de servicii co-
munitare - Râmnicu Vâlcea 

• Lucrări finalizate.Recepționarea 
lucrărilor  

 
 
 
 

Consiliul Județean 
Valcea 

 
 

5. Restaurarea, dotarea și punerea 
în valoare a Muzeului Memorial 
Nicolae Bălcescu 

• Realizarea lucrărilor prevăzute în 
grafic pentru anul 2021 

6. Modernizarea, extinderea și 
dotarea ambulatoriului din cadrul 

• Finalizare execuției proiectului 
tehnic și realizarea lucrărilor 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Creșterea ritmului anual de 
absorbție a fondurilor euro-
pene în perioada 2021-2023, 
aferente exercițiului financi-
ar 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spitalului Județean de Urgență 
Vâlcea 
 

prevăzute în grafic pentru anul 
2021 

 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean 
Valcea 

 
 
 
 
 
 
 

7. Modernizare DJ 678 Limita Jud. 
Olt - Drăgoeşti - Casa Veche - 
Drăgioiu - Galicea - Brătia - 
Cremenari - Bercioiu - Ruda - 
Bârseşti - Barza - Budeşti (DN7-
E81), jud. Vâlcea 

• Realizarea lucrărilor prevăzute în 
grafic pentru anul 2021 

8. Modernizare DJ 678A- DN 64 
(Tătărani) - Bratia Vale - Cocoru - 
Dealu Mare - Predeşti - Corbii din 
Vale - Popeşti - Ginerica - Limita 
Jud. Argeş, jud. Vâlcea; 

• Realizarea lucrărilor prevăzute în 
grafic pentru anul 2021 

9. Modernizare DJ 703G Jiblea - 
Sălătrucel - Berislăveşti - Limita 
jud. Argeş, jud. Vâlcea 

• Realizarea lucrărilor prevăzute în 
grafic pentru anul 2021 

Implementarea proiectelor finanțate în cadrul POCA 2014-2020: 

10. Județul Vâlcea -Orizont 2030  

• Semnarea contractelor pentru achi-
zițiile de servicii prevăzute în proiect 
(elaborare două documente strate-
gice, implementarea  sistemului in-
formatic integrat de management al 
documentelor respectiv formare 
profesională și organizare schimburi 
de experiență) și derularea activită-
ților proiectului conform  graficului 
asumat pentru anul 2021 

 
 
 
 
 

Consiliul Județean 
Valcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 
mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 
perioada 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Domeniul strategic de dezvoltare 1: Competitivitate 
economică, cercetare - dezvoltare - inovare 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul Județean 

Valcea 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 Parc Ştiinţific şi Tehnologic (PST) în sprijinul tehnico-economic al bio-
economiei şi industriei agro-alimentare vâlcene 

II. Domeniul strategic de dezvoltare 2: Resurse umane, educație 
sănătate, servicii sociale şi administraţie 

2.1 Cyber Smart Academy - Digitalizarea în educaţie 

2.2 Dezvoltarea învăţământului profesional în vederea incluziunii pe piaţa 
muncii prin stabilirea unui parteneriat între şcolile profesionale şi operatorii 
economici 

2.3 Stimularea învăţării şi prevenirea abandonului școlar în judeţul Vâlcea 

2.4 Centrul de pregătire a competențelor profesionale 

2.5 Reabilitarea, extinderea si dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie 
„Constantin Anastasatu" Mihăeşti 

2.6 Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe 

2.7 Modernizarea şi dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea 

2.8 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirile C1, C2, C3, 
C4, C7, C8, C9, C10 şi C12 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea 
situate în strada General Magheru nr. 54 

2.9 Realizarea Clinicii B.F.T. - Călimăneşti, judeţul Vâlcea 

2.10 Centrul social şi de sănătate mintală - zona Troian 

2.11 Centrul de recuperare persoane vulnerabile Petrimanu 

2.12 Construirea şi dotarea unor căsuţe de tip familial pentru copiii din 
centrele de plasament ce urmează a fi închise. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 
mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 
perioada 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Domeniul strategic de dezvoltare 3: Infrastructură, dezvol-
tare urbană şi mediu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean 
Valcea 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 Modernizarea DJ 646 Băbeni (DN 64)- Băluţoaia - Mănăileşti - Genuneni  
Folesti - Dumbrăvesti - Folestii de Sus - Tomsani - Costesti -Mănăstirea 
Bistriţa - Mănăstirea Arnota, judeţul Vâlcea 
3.2 Modernizarea DJ 676 Cerna (DJ 665) - Rugetu - Slătioara -Mogeşti - 
Goruneşti - Stroeşti - Pojogi-Cerna - Copăceni - Bondoci - Broşteni - 
Lăpuşata - Mijaţi - Romaneşti - Roşiile - Nenciuleşti - Ţepeşti - Tetoiu - 
Gârlogani - Chirculeşti - lrimeşti (DJ 643), km 0+000 - 74+450 şi DJ 676 B 
Glăvile (DJ 677 A) - Voiculeasa - Olteanca - Chiricesti - Lăpuşata (DJ 676) 
km 14+402 - 17+002 

3.3 Modernizarea DJ 605A limita jud. Gorj (DN 67B) - Livezi -Grădiştea - 
Sineşti - Târgu Gânguleşti - Dealu Aluniş - Berbeşti -Mateesti - Greci - 
Milostea - DN 67 km 55+000 - 89+538 
3.4 Modernizarea DJ 703F - Râmnicu Vâlcea - Fedelesoiu - Runcu- Valea 
Babei - limita Jud. Argeş 
3.5 Modernizarea DJ 703H (DN 7D) Câinenii Mari - Boisoara -Perişani - 
limita Jud. Argeş 
3.6 Consolidarea şi reabilitarea energetică a Şcolii Profesionale Speciale 
Bistriţa, judeţul Vâlcea 
3.7 Reabilitarea termică a secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea 
din strada Remus Bellu nr. 3 

3.8 Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor prin 
dezvoltarea de noi staţii de tratare mecano-biologică şi de valorificare 
energetică 

3.9 Dezvoltarea sistemului de termoficare urbană prin creşterea eficienţei 
energetice, a gradului de utilizare a energiilor regenerabile şi reducerea 
emisiilor în atmosferă (centrale pentru eficiență energetică) 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 
mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 
perioada 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10 Reabilitarea reţelei de transport al energiei termice în municipiul 
Râmnicu Vâlcea (25 km de traseu); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consiliul Județean 
Valcea 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11 Reabilitarea reţelei de transport al energiei termice în municipiul 
Râmnicu Vâlcea (140 km de traseu), precum şi reabilitarea şi 
retehnologizarea punctelor termice din municipiul Râmnicu Vâlcea; 
3.12 Realizarea unei centrale electrice în cogenerare de înaltă eficienţă, pe 
gaze naturale în incinta CET Govora 
3.13 Panouri fotovoltaice amplasate pe depozitul de cenușă închis al CET 
Govora 
3.14 Închiderea zonelor rezultate în urma exploatării minelor de cărbune 
de la Berbesti - Alunu 
3.15 Parcul Industrial Vâlcea 
3.16 Ecologizarea sitului industrial contaminat CET Govora după 
oprirea instalațiilor energetice pe bază de cărbune care nu sunt conforme 
cu cerințele de mediu (cazanele nr. 3, 4, 5, 6); 
3.17 Extinderea și reabilitarea sediului Consiliului Județean Vâlcea 

IV. Domeniul strategic de dezvoltare 4: Turism, cultură și sport 

4.1 Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca 

4.2 Dezvoltarea infrastructurii de agrement în judeţul Vâlcea -Adventure 
Park 
4.3 Dezvoltarea şi punerea în valoare a potențialului turistic al comunei 
Vlădești 
4.4 Dezvoltarea infrastructurii de agrement în zona Ciungetu -Petrimanu 
4.5 Punerea în valoare a turismului de drumeţie montan în judeţul Valcea 
4.6 Dezvoltarea infrastructurii de turism şi agrement în oraşul Ocnele Mari 
4.7 Dezvoltarea satului de vacantă „Ursulețul” 
4.8 Dezvoltarea turismului de agrement în comuna Vlădeşti 
4.9 Dezvoltarea infrastructurii de agrement din comuna Vaideeni 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 
mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 
perioada 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 
mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 
perioada 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 Dezvoltarea turismului ecumenic în judeţul Vâlcea  
 
 
 
 

Consiliul Județean 
Valcea 

 

4.11 Modernizarea şi punerea în valoare a Muzeului Judeţean ,,Aurelian 
Sacerdoţeanu" Vâlcea 
4.12 Centru de agrement - comuna Galicea, judeţul Vâlcea 

V. Domeniul strategic de dezvoltare 5: Agricultură şi dezvoltare 
rurală 

5.1 Centre de colectare şi procesare ale cerealelor, legumelor şi fructelor 
din Județul Vâlcea 

5.2 Promovarea producătorilor locali din județul Vâlcea 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

2. 
Realizarea de investiţii prin 
accesarea Programului Na-
țional de Dezvoltare Rurală 
2014-2020, sub-măsura 5.1- 
“Sprijin pentru investiții in 
acțiuni preven-tive menite să 
reducă consecintele dezas-
trelor naturale, evenimente-
lor catastrofale 
 

Implementarea proiectului “Achiziție 
echipamente și instrumentar de de-
terminare și diagnostic, mijloc specia-
lizat de transport probe în cadrul 
DSVSA Vâlcea” 

• Dotare laborator cu echipamen-
tele prevăzute în proiect; 
 

• Achiziționare mijloc specializat 
transport probe; 

 
Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor 

Vâlcea 
 Evaluarea proiectelor din do-

meniile: industrie alimentară 
cu activități în sectorul pro-
duselor alimentare de origine 
animală și non-animală, în 
fermele de creștere și/sau 

Emiterea de notificări la momentul 
depunerii cererii de finanțare și emi-
tere notificare/document de înregis-
trare sanitar veterinară și/sau pentru 
siguranța alimentelor la finalizarea 
proiectului în momentul depunerii 

• La fiecare solicitare din partea 
operatorilor 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

reproducție a animalelor vii, 
în exploatații agricole. 

ultimei cereri de plată, conform 
Protocol AFIR și ANSVSA nr. 
8553/2015. 

 
 
 

Capitolul III. Economie, antreprenoriat și turism 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

1. 
 

Punerea la dispoziția persoa-
nelor interesate  de materia-
le de promovare locale, re-
gionale sau naționale; 

➢ social media (facebook, instagram, 
twitter);  
➢ îmbunătățirea imaginii destinației; 
➢ creșterea gradului de încredere în 

informațiile solicitate;  
➢ poziționare pe piața turistică națio-

nală și internațională; 
➢ diversificarea ofertei turistice pe ba-

za resurselor culturale, naturale și econo-
mice; 
➢ diversificarea ofertei turistice, inclu-

zând circuite cultural-istorice, gastrono-
mice, de activități de aventură și spor-
tive;  
➢ mediatizarea așezămintelor de cult 

din zonă; 

 
 
 
 
 
 

• Creșterea   vizibilității asu-
pra patrimoniului turistic; 

• Minim 10% creștere a 
impactului on line; 

 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea – 
Centrul Național de 

Informare și Promovare 
Turistică Vâlcea (CNIPT) 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

➢ promovare prin plăcuțe QR, plăcuțe 
montate pe toate obiectivele turistice 
importante; 
➢ promovarea obiectivelor de interes 

național de pe raza județului, la nivel 
național și internațional; 
➢ promovarea obiectivelor turistice pe 

o platforma web turistică, sprijinirea co-
munităților locale pentru promovarea 
obiectivelor de pe raza lor teritorială. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea – 
Centrul Național de 

Informare și Promovare 
Turistică Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informarea privind oferta tu-
ristică din destinație  inclusiv 
oferta de cazare, ca serviciu 
cu titlu gratuit 

➢ informarea privind oferta locală de 
cazare, ca serviciu cu titlu gratuit; 
➢ informare cu privire la posibilitățile 

de rezervare a biletelor de transport; 
➢ informare cu privire la ghizi turistici 

locali, naționali și specializați; 
➢ promovarea obiectivelor turistice pe 

un site web unic,  
➢ conceperea  materialelor promoțio-

nale în funcție de tendințele actuale; 
➢ întocmirea și promovarea unui   ca-

lendar de activități; 
➢ promovarea evenimentelor cu 

potențial; 
➢ identificarea unor elemente de 

diferențiere/identitate la nivelul destina-
ției. 

 
 

Minim 15% creștere impact 
on line 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Cooperarea cu entitățile loca-
le și regionale, pe probleme 
de turism (autorități ale ad-
ministrației publice locale, 
camere de comerț, agenția 
pentru dezvoltare regională, 
organizația de management 
al destinației, alte centre 
naționale/locale de informa-
re și promovare turistică etc) 

➢ minim 5 întâlniri – C.N.I.P.T.; 
➢ întâlniri de lucru privind relansarea 

sectorului turistic în perioada 2022-2030; 
➢ participare la  lucrările privind 

proiectul Orizont 2030; 
➢ propunere de Circuite Turistice; 
➢ implicarea autorităților locale la 

nivel de municipii, orașe, comune având 
scopul de a realiza investiții publice pen-
tru dezvoltarea infrastructurii turistice, 
dezvoltarea infrastructurii de agrement, 
organizarea unor circuite turistice si des-
fășurarea de evenimente cultural-artis-
tice. 

 
 
 
 
Minim 20% creștere impact  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea – 
Centrul Național de 

Informare și Promovare 
Turistică Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cooperarea cu autoritatea 
administrației publice cen-
trale responsabilă în dome-
niul turismului și furnizarea, 
la cererea acesteia, de date 
statistice referitoare la circu-
lația turistică locală și regio-
nală, de date referitoare la 
evenimente cu rol în creș-
terea circulației turistice, ca-
re se realizează pe plan local 
și regional, precum și furni-
zarea altor informații referi-
toare la activitățile turistice 

Conceperea unui sistem de chestionare 
care să sprijine îmbunătățirea activității 
turistice din destinație și implicit furniza-
rea de date statistice referitoare la circu-
lația turistică locală și regională,  persoa-
nelor interesate. 

Minim 20% creștere impact 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

și oferta turistică pe plan lo-
cal și regional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea – 
Centrul Național de 

Informare și Promovare 
Turistică Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efectuarea de activități de 
cercetare de piață pe plan 
local și regional, de analiză, 
planificare, structurare și ela-
borare de propuneri de dez-
voltare turistică locală și re-
gională și marketing turistic, 
în colaborare cu autorități ale 
administrației publice locale 
și cu autoritatea administra-
ției publice centrale respon-

sabilă în domeniul turismului. 

Integrarea  obiectivelor de marketing în 
„Strategia de dezvoltare a Județului 
Vâlcea 2023-2030”. 

Sustenabilitatea sectorului 
TURISM 

Colaborarea cu sectorul pri-
vat în îndeplinirea atribuțiilor 
pentru realizarea de cerce-
tări, realizarea de materiale 
de promovare, colectarea in-
formațiilor despre structurile 
de primire turistică. 
 

Oferirea de informații cu privire la 
autoritățile competente în solu-
ționarea reclamațiilor care se în-
registrează pe plan local cu privi-
re la calitatea serviciilor turistice. 

 
• Vizite de  monitorizare a activității 

turistice din destinație; 
• Filtrare informații; 
• Recomandări de vacanță în funcție 

de solicitările turiștilor; 
• Implementarea unui sistem 

customer relation ship. 
  

 

Sustenabilitate sectorului   
TURISM 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Elaborarea/realizarea de mate-
riale promoționale în scopul pro-
movării acțiunilor turistice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea –                            
Centrul Național de 

Informare și Promovare 
Turistică Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventarierea patrimoniului 
natural și cultural din desti-
nația turistică, la nivel de 
comună, oraș, municipiu, ju-
deț, regiune (administrativă, 
etnografică, parc național/ 
natural etc.) 

Parteneriate cu Centrele de Informare din 
Destinație și U.A.T-urile din zonele cu 
potențial turistic ridicat. 

Minim 5 acțiuni comune 

 

Realizare materiale de pro-
movare 

 

• Elaborarea de materiale de 
promovare: broșuri, pliante, hărți, 
vederi, pe zone de interes  privind 
oferta turistică. 

• Valorificarea zonelor verzi și inclu-
derea in circuitul turistic a Parcurilor 
Naționale.  

Minim 2.000 bucăți pentru 
micro destinațiile compo-
nente  căutate de turiști în 
perioada pe care o traver-
săm.  
 

Completare arhivă de foto-
grafii cu aparat foto din 
dotare 

• Arhiva de fotografii la rezoluție opti-
mă pentru utilizare în site-uri de 
promovare, albume de prezentare. 

→ Minim 3 fotografii pe 
obiectiv turistic 

→ Minim 20 de obiective 
turistice 

Realizare de filme de promo-
vare, spoturi de promovare, 
reportaje de călătorie 

• Film de promovare ce poate asigura 
un impact pozitiv asupra imaginii in-
stituțiilor implicate; 

• Reportaj de călătorie  
• ”Un Week-end la Vâlcea”; 
• ”Vâlcea - aici mă regăsesc”. 

→ Minim 1 film 
→ Minim 4 spot 

 
 

→ Minim 2 reportaje de 
călătorie 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Promovarea CNIPT prin par-
ticiparea la acțiuni alături de 
alte instituții  

• 5 acțiuni organizate în parteneriat cu 
alte instituții pentru promovarea 
imaginii instituției pe plan local. 

 

Minim 50 de persoane 
informate/acțiune 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Consiliul Județean Vâlcea – 

Centrul Național de 
Informare și Promovare 

Turistică Vâlcea 
 

Educație turistică pentru 
elevi 

• Implicare in Proiecte educaționale în 
parteneriat cu Organizații 
Nonguvernamentale și  Instituții de 
învățământ. 

Minim 4 teme de cercetare 
pe zone de interes- Circuite 
turistice recomandate pentru 
turismul cultural, balnear, 
monahal, montan, alterna-
tiv; 
Minim 2 teme - cunoașterea 
obiectivelor turistice din ju-
dețul Vâlcea 

Cercetarea pieței privind gra-
dul de satisfacție al turiștilor 
la nivelul județului pe zone 
de interes turistic implicarea 
UAT-urilor din zonele cu 
potențial turistic ridicat. 
 

 
• Studii de teren privind completarea 

portofoliului cu informații privind 
infrastructura turistică și gradul de 
satisfacție al turiștilor. 

 

 
Minim 3 chestionare aplicate 
pe grupuri ținta participante 
la evenimentele locale sau 
zonale.  
 

Stabilirea obiectivelor de 
marketing la nivelul desti-
nației turistice în funcție de 
dinamica turismului actual 

 

• Promovarea obiectivelor de marketing, 
în rândul  prestatorilor de servicii in 
turism. 

Participarea la întâlniri pri-
vind Realizarea Strategiei de 
dezvoltare a județului Vâlcea 
ORIZONT 2030 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

2. 
 

Verificarea asigurării cerin-
țelor de securitate și/sau de 
conformitate a produselor și 
serviciilor, precum și a pro-
tecției drepturilor și interese-
lor consumatorilor privind 
furnizarea de produse și ser-
vicii, inclusiv servicii finan-
ciare și de interes public. 
  

 

Acțiuni de control pentru verifi-
carea prevederilor legale pri-
vind protecția consumatorilor 
în diferite domenii, conform 
programelor tematice de con-
trol naționale trimestriale din 
anul 2018, a notificărilor 
RAPEX și a tematicilor proprii 
de control 

Nr. acțiuni de control: 1500 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisariatul Regional 
pentru Protecţia 

Consumatorilor (CRPC) SV 
Oltenia Craiova –  

 

  Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia 

Consumatorilor (CJPC) 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cooperarea cu alte instituții 
ale administrației publice 
centrale și locale în realiza-
rea de acțiuni de control 

Desfășurarea de acțiuni mixte 
de control cu reprezentanți ai 
altor instituții publice cu atri-
buții de control, în ocazii deo-
sebite (sărbători legale, peri-
oada estivală etc). 
Participarea în comisiile de 
distrugeri în colaborare cu  
Instituția Prefectului Județului 
Valcea, Direcția Generală a 
Finanțelor Publice, IPJ Vâlcea, 
Tribunalul Vâlcea, Jandarmeria 
Vâlcea, Vama Vâlcea. 

 
Nr. acțiuni de control: 20 

 

Asigurarea de sprijin și con-
sultanța organizațiilor negu-
vernamentale de consuma-
tori  

Promovarea condițiilor le-gale 
de consiliere a cetățenilor pri-
vind drepturile consumatorilor. 
Cooperarea cu structurile ne-
guvernamentale de consuma-

 
 

Nr. acțiuni de informare și consilere: 
20 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

tori inființate la nivelul județu-
lui. 

 
 
 
 
 
 

Comisariatul Regional 
pentru Protecţia 

Consumatorilor (CRPC) SV 
Oltenia Craiova –  

 

  Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia 

Consumatorilor (CJPC) 
Vâlcea 

 

Cercetarea și soluționarea 
reclamațiilor consumatorilor 

Primirea, verificarea și  rezol-
varea reclamațiilor primite de 
la consumatori. 

 
Nr. reclamații primite: 1000 

 

Soluționarea alternativa a 
litigiilor (SAL) 

Direcția de soluționare alter-
nativă a litigiilor are compe-
tența să soluționeze alternativ 
litigii naționale și transfron-
taliere izvorâte din contractele 
de vânzări sau din contractele 
de prestări servicii încheiate 
cu un comerciant care desfă-
șoară activități în România în 
care ANPC este competentă. 

- 

 

Program privind dezvoltarea 
instrumentelor de informare 
și educare a consumatorilor 

 

Acțiuni de informare și educa-
re a consumatorilor în unități 
economice. 

Nr. acțiuni: 10 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

3. 
 
Combaterea fermă şi nedis-
criminatorie a evaziunii fis-
cale şi a municii la negru 
 

 
 

Asigurarea colaborării între 
toate instituţiile componente 
ale G.L.O. şi îndeplinirea sarci-
nilor  în termenele  stabilite; 
 

 

• Număr infracţiuni de evaziune 
fiscală 

• Număr rechizitorii întocmite 
• Număr cauze complexe 
• Valoare prejudiciu recuperat  

 

 
Inspectorat de Poliţie 

Judeţean Vâlcea 
 
 



 29 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
Combaterea fermă şi nedis-
criminatorie a evaziunii fis-
cale şi a municii la negru 

Realizarea sistematică de ana-
lize privind activitatea de pre-
venire și combatere a evaziunii 
fiscale și de alte produse anali-
tice; 
 

Organizarea echipelor comune 
de acţiune pentru valorificarea 
informaţiilor  şi efectuarea cu 
prioritate de cercetări în dome-
niul evaziunii fiscale conform 
priorităţilor stabilite prin 
HCSAT; 
 

Documentarea şi efectuarea de 
activităţi specifice în vederea  
recuperării prejudiciului; 

• Valoarea bunurilor care au făcut 
obiectul măsurilor asigurătorii; 

• Valoarea bunurilor indisponibili-
zate. 

 
 
 
 
 
 

Inspectorat de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
 

 
 
 
 
 

Capitolul IV. Energie 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 Susținerea și promovarea 
producției de energie din 
surse alternative, regenera-
bile și nepoluante 

Transmitere solicitări  finanțare 
A.F.M. prin programul „Casa 
verde” pentru persoane fizice - 
în funcție de protocolul încheiat 
între A.N.P.M. si A.F.M. 

Îndrumare la solicitare 
Agenția pentru Protecția 

Mediului Vâlcea  
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Capitolul V. Mediu, ape și păduri 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

1. 

 

Prevenirea și limitarea efec-
telor negative ale schim-
bărilor climatice, implemen-
tarea măsurilor pentru redu-
cerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră 
 
 
 
 
 
 
 

Protecţia calităţii aerului ambi-
ental şi atmosferei pentru pre-
venirea schimbărilor climatice.  
Acțiuni de colectare date și in-
formații privind sursele de emi-
sie gaze cu efect de seră și alți 
poluanți. 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îmbunătăţirea dialogului cu 
operatorii care intră sub inci-
denţa prevederilor schemei de 
comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de 
seră (ETS), în scopul confor-
mării cu cerinţele impuse de 
aceasta prin activități de 
studiu, documentare și infor-
marea ag. economici privind 
implementarea legislatiei refe-
ritoare la comerțul cu unități de 
C. 

40 ore 

Supravegherea respectarii an-
gajamentelor de limitare canti-
tativă și reducere a emisiei de 
gaze cu efect de seră. 
Raportare date provenite de la 
agenții economici necesare re-
alizării bazei de date pentru 

12 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Inventarul Național al Gazelor 
cu Efect de Seră. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raportare date provenite de la 
agenți economici pentru reali-
zarea inventarului instalațiilor 
ce intra sub incidența Directivei 
2003/87/CE. 

12 

Conservarea biodiversității și 
utilizarea durabilă a compo-
nentelor sale, precum și eva-
luarea economică a servi-
ciilor ecosistemice 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Derulează procedura de eva-
luare adecvată pentru proiec-
tele/planurile care pot avea un 
efect negativ semnificativ asu-
pra ariilor naturale protejate de 
interes comunitar. 
 

30 acte de reglementare(decizii 
etapa incadrare, acorduri de 
mediu, avize Natura 2000) 

Analiză documentaţii tehnice în 
vederea emiterii declaraţiei au-
torităţii responsabile cu moni-
torizarea siturilor Natura 2000 
pentru proiectele majore cu 
finanţare din fonduri comunita-
re, în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului CE 1828/ 
2006 și elaborează declarația 
autorității responsabile cu mo-
nitorizarea siturilor Natura 
2000. 
 

3 declarații Natura 2000 

Elaborare autorizaţii de recolta-
re/capturare şi/sau achiziţie 
şi/sau comercializare a florilor 

                   36 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

de mină, a fosilelor de plante şi 
fosilelor de animale vertebrate 
şi nevertebrate, precum şi a 
plantelor şi animalelor din flora 
şi, respectiv, fauna sălbatică. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza informații GIS privind 
planuri/proiecte/activități în ra-
port cu ariile naturale protejate 
și elaboreaza puncte de vedere 
scrise. 

                   54 

Îmbunătățirea managemen-
tului deșeurilor și substan-
ţelor periculoase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte de vedere în domeniul 

gestionării deşeurilor, pentru 

asigurarea suportul tehnic în 

scopul elaborarii actelor de 

reglementare. 
 

4  
 

Puncte de vedere în scopul 

aprobării transporturilor de de-

şeuri periculoase pe teritoriul 

județului Vâlcea. 

12   
 

Întocmire avize de împrăştiere a 

nămolului de epurare în agricul-

tură. 

1  

Asigurarea calităţii datelor co-

lectate şi raportate  referitoare 

la gestionarea deşeurilor, pe 

 
 
7 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Îmbunătățirea managemen-
tului deșeurilor și substan-
ţelor periculoase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

următoarele domenii: deşeuri 

de echipamente electrice şi 

electronice (DEEE), deşeurilor 

de baterii şi acumulatori, echi-

pamente cu PCB / PCT, uleiuri 

uzate, nămoluri de la epurarea 

apelor uzate orăşeneşti, incine-

rarea deşeurilor, transportul 

deşeurilor pe teritoriul județu-

lui Vâlcea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborare rapoarte privind sta-

rea mediului în gestionarea 

deşeurilor. 

1  

Asigurarea calităţii datelor co-

lectate şi raportate  referitoare 

la gestionarea deşeurilor, pe ur-

mătoarele domenii: generarea 

şi gestionarea deşeurilor muni-

cipale şi industriale, deşeuri de 

ambalaje, vehicule scoase din 

uz (VSU), depozitarea deşeu-

rilor. 

4  

Elaborare rapoarte privind sta-

rea mediului în domeniul sub-

stanțelor chimice periculoase 
 

1 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Îmbunătățirea managemen-
tului deșeurilor și substan-
ţelor periculoase 

Inventarul privind importatorii şi 
exportatorii de substanţe şi pre-
parate sub incidenţa procedurii 
PIC; 
Inventarul privind substanţele 
care depreciază stratul de ozon 
şi operatorii economici care des-
făşoară activităţi cu aceste sub-
stanţe; 
Inventarul privind gazele fluo-
rurate cu efect de sera şi opera-
torii economici care desfăşoară 
activităţi cu aceste substanţe; 
Inventarul clădirilor care conţin 
azbest în construcţie, al artico-
lelor şi materialelor cu conţinut 
de azbest care devin deşeuri, al 
depozitelor cu deşeuri de 
azbest; 
Inventarul privind poluanţii or-
ganici persistenţi şi inventarul 
privind substanţele care vor fi 
incluse în anexele Regulamen-
tului 850/2004 si ale Convenţiei 
Stockholm privind poluanţii or-
ganici persistenţi; 
Inventarul operatorilor econo-
mici care desfăşoară activităţi cu 
mercur şi metale grele; 

10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenția pentru Protecția 

Mediului Vâlcea  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Baza de date cu operatorii impli-
caţi si substantele restrictionate 
conform Regulamentului 552/ 
2009; 
Baza de date cu operatorii 
implicati în activităţi cu sub-
stanţe eligibile la înregistrare 
conform Regulamentului 1907/ 
2006; 

Baze de date detergenti; Baze 

de date biocide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agenția pentru Protecția 

Mediului Vâlcea  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reducerea poluării și îmbu-
nătățirea calității aerului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea  și extinderea 
sistemului  național de monito-
rizare a calității aerului prin 
supraveghere funcţionare și 
calibrare echipamente staţii 
automate calitate aer. 
 

Nr. acţiuni verificare staţii  
VL-1 şi VL-2 =  365 

Validare date stații automate 
de monitorizare a calității ae-
rului și informarea publicului 
prin elaborare Buletinelor tip, 
zilnic și afișare pe site-ul agen-
ției. 
 

365 

Rapoarte privind captura de 
date în urma validarii datelor 
de la statiile automate de mo-
nitorizare a calitatii aerului. 
 
 

13 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Reducerea poluării și îmbu-
nătățirea calității aerului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puncte de vedere în domeniul 
monitorizării calității factorilor de 
mediu, pentru asigurarea supor-
tul tehnic în scopul elaborării 
actelor de reglementare. 
 

La solicitare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr de determinări pe do-
meniul aer. 
 

Numar determinari in laborator – 2201 

Deplasări în teren pentru 
recoltare probe curente şi  ana-
liza la poluări accidentale. 
 

La solicitare 

Elaborare inventar emisii at-
mosferice. 
 

1 

Supravegherea funcționării 
stației automate de radioac-
tivitate. 
 

365 

Elaborare „Fisa judet” privind 
evidentierea situației pe diver-
se aspecte de mediu. 
 

12 

Elaborare rapoarte lunare și 
anuale  privind validarea indi-
catorilor monitorizați prin  stați-
ile automate deținute de APM 
Valcea prin gestionarea datelor 
obținute. 
 

12 

Determinarea nivelului de 
zgomot la nivel județean. 
 
 

70 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Reducerea poluării și îmbu-
nătățirea calității aerului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Colectare date și informații cu 
privire la sursele de zgomot din 
județul Vâlcea, în vederea 
completării bazei de date. 
 

permanent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenirea şi controlul poluării 
industriale prin efectuare de-
terminări deseuri. 
 

24 

Acordarea de consultanţă ag-
enţilor economici cu privire la 
calcularea emisiilor de po-
luanţi la cerere. 
 

La solicitare 

Rapoarte privind evolutia im-
plementării Programului Națio-
nal de Reducere a Emisiilor din 
instalații mari de ardere. 
 

4 

Acțiuni de urmărire și întocmire 
raportări privind implemen-
tarea AQUIS-ului de mediu 
(Cap 22. Mediu) prin urmărirea 
măsurilor realizate din Planului 
de măsuri prioritare – lunar. 
 

12 

Întocmire de  raporte privind 
implementarea legislației și de 
consolidare instituțională la 
nivel local-Cap 22. Mediu - prin 
urmărirea măsurilor realizate 
din Planului de implementare –
trimestrial. 
 

4 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Reducerea poluării și îmbu-
nătățirea calității aerului 

Gestionarea bazei de date 
privind emisiile COV din 
solvenți în județul Vâlcea și 
elaborarea raportului aferent. 

Numar rapoarte - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptarea de către industrie a 
celor mai bune tehnici dis-
ponibile în temeiul Directivei 
privind emisiile industriale: 

Numar autorizații – 203/2 

- emitere autorizații/autorizații 
integrate de mediu; 
 

- evaluare inițială a documen-
tațiilor de solicitare; 
 

3218 

- emitere acorduri/acorduri in-
tegrate de mediu; 
 

1 

- emitere decizii etapa de înca-
drare în procedura EIA/EA/SEA 
 

256 

- emitere notificari pentru sta-
bilirea obligațiilor de mediu; 
 

7 

- elaborare rapoarte și infor-
mări cu privire la actele de 
reglementare emise. 

 

Bilunar/trimestrial/la solicitare 

 

Prevenirea riscului și dimi-
nuarea efectelor calamități-
lor naturale pentru creșterea 
gradului de siguranță a cetă-
țenilor 
 

Actualizare inventar județean si-

turi contaminate/potențial con-

taminate. 

1  

Elaborare rapoarte privind sta-

rea mediului în domeniul protec-

ției solului și subsolului. 

1  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
 
 
 
 
 

Prevenirea riscului și dimi-
nuarea efectelor calamități-
lor naturale pentru creșterea 
gradului de siguranță a cetă-
țenilor 
 
 
 
 
 

Elaborare puncte de vedere 

scrise privind necesitatea a-

probării acţiunilor de remediere 

a zonelor poluate conform stu-

diilor de evaluare a riscului şi 

studiilor de fezabilitate privind 

programele de remediere. 
 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborare puncte de vedere 

scrise privind aprobarea pro-

gramelor de remediere a 

zonelor în care solul, subsolul şi 

corpurile de ape subterane 

sunt afectate, programele de 

monitorizare din timpul reme-

dierii şi postremediere, precum 

şi termenele de reali-zare ale 

acestora. 

1  

Reducerea suprafețelor polu-
ate istoric care va contribui la 
reducerea impactului negativ 
asupra calității ambientale și 
sănătății populației 

Rapoarte privind stadiul imple-

mentării P.L.A.M. Vâlcea. 
 

2  

Rapoarte privind stadiul imple-

mentării P.N.A.M. 
 

2 

Rapoarte privind stadiul imple-

mentării Agendei Locale 21. 
 

2  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Monitorizarea derulării proiec-

telor mari de infrastructură. 

 

 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizarea şi întărirea ca-
pacităţii administrative în do-
meniul mediului 

Formarea profesională perma-

nentă a salariaților. 

 
Nr instruiri – min. 28 

 
 

Îmbunătăţirea gradului de 
educare și conştientizare, in-
formare, consultare şi par-
ticipare a tuturor cetăţenilor 
în luarea deciziilor privind 
mediul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborare rapoarte periodice 

privind starea mediului în ju-

dețul Vâlcea. 

12 

Punerea la dispoziția publicului 

spre consultare la sediu și prin 

afisare pe pagina de internet a 

A.P.M. Vâlcea  a anunțurilor/ 

deciziilor elaborate pe parcur-

sul derulării procedurilor de 

emitere a actelor de reglemen-

tare. 

 
Nr. anunţuri/decizii: 256 

Elaborarea și transmiterea 

comunicatelor de presă. 
24 

Elaborare rapoarte  privind 

solicitările de informații de 

interes public, conf. Legii 

544/2001. 

24 

Elaborare rapoarte privind 

rezolvarea petițiilor. 
76 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Îmbunătăţirea gradului de 
educare și conştientizare, in-
formare, consultare şi par-
ticipare a tuturor cetăţenilor 
în luarea deciziilor privind 
mediul 

Elaborare rapoarte privind 

solicitările de informații de 

mediu, gestionate prin Legea 

878/2005. 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea  

 

Acțiuni de colectare de infor-

mații și actualizarea bazei de 

date privind informația de 

mediu deținută de A.P.M. 

Vâlcea și alte autorități. 
 

25 

Elaborare raport de evaluare a 

implementării Legii 544/2001. 
 

1 
 

Elaborare raport de evaluare a 

implementarii Legii 52/2003. 
 

1 

Susținerea și promovarea 
producției de energie din 
surse alternative, regenera-
bile și nepoluante 

Transmitere solicitări finanțare 

A.F.M. prin programul „Casa 

verde” pentru persoane fizice - 

în funcție de protocolul încheiat 

intre A.N.P.M. si A.F.M. 
 

Îndrumare la solicitare 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

2. 
 

Îmbunătățirea (optimizarea) 
sistemelor de colectare selec-
tivă a deșeurilor prin stimula-
rea si implementarea unui 
management adecvat al ges-
tiunii deșeurilor. Reducerea 
cantităților de deșeuri eli-
minate prin depozitare prin 
asigurarea instrumentelor de 
valorificare și reciclare a de-
șeurilor colectate. 
 

Acţiuni pregătitoare: 
 

Identificarea tuturor localităţilor care 
deţin  un număr redus de contracte 
privind colectarea deşeurilor de tip me-
najer atât de la populaţie, cât și de la 
agenţii economici. 

 

Rezultate: 
 

Creşterea gradului de reciclare a 
deşeurilor având ca efect diminuarea 
cantităţii de deşeuri eliminate final în 
depozite de deşeuri. 

   Nr. Acţiuni/ an 
        (89 acţiuni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garda Naţională de Mediu, 
Comisariatul Judeţean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiuni de implementare: 
 

Realizare inspecţii şi controale la admi-
nistraţiile publice locale și agenţii econo-
mici. 

 

Acţiuni de evaluare: 
 

Raport anual al activităţii de inspecţie şi 
control realizată la administaţiile publice 
locale și agenţi economici. 

Diminuarea impactului ape-
lor uzate evacuate în emisari 
naturali,   prin urmărirea ex-
ploatării și întreţinerii staţi-
ilor de epurare. 

Acţiuni pregătitoare: 
 

Verificarea derulării investiţiilor privind 
extinderea reţelei de canalizare și moder-
nizarea staţiilor de epurare, precum și 
funcţionarea staţiilor de epurare. 
 

 

Rezultate aşteptate: 
 

Nr. Acţiuni/ an 
(4 acţiuni) 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Diminuarea încărcării apelor uzate eva-
cuate în apele de suprafață. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garda Naţională de Mediu, 
Comisariatul Judeţean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acţiuni de implementare: 
 

Realizare inspecţii şi controale  la staţiile 
de epurare și la investiţiile în derulare. 
 

Acţiuni de monitorizare: 
 

Stadiul realizării lucrărilor comparativ cu 
termenele de finalizare stabilite prin 
actele de reglementare pe linie de pro-
tecţia mediului. 

Reducerea suprafețelor polu-
ate istoric prin reducerea 
impactului negativ asupra 
calității solului, mediului 
geologic, apelor și a sănătății 
populației 

 

 

Acţiuni pregătitoare: 
 

Întocmirea unui plan de controale la 
societăţi  care desfăşoară activităţi cu 
impact asu-pra solului/subsolului. 
  

Rezultate aşteptate: 
 

Reducerea cantităţii de pământ din 
extracţia petrolului (sol contaminat) 
 
 

Nr. Acţiuni/ an 
(2 acţiuni) 

 
 

Acţiuni de implementare: 
 

Realizare inspecţii şi controale la obiec-
tivele economice aferente. 
 

Acţiuni de monitorizare: 
 

Raport anual al activităţi de inspecţie și 
control. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Protejarea și refacerea biodi-
versității și promovarea unor 
servicii pentru ecosisteme 
prin programul „Natura 
2000” și programul de infra-
structură ecologică pe terito-
riul județului Vâlcea. 

Acţiuni pregătitoare: 
 

Identificarea ariilor protejate și a 
Parcurilor Naţionale. 
 

Rezultate aşteptate: 
 

Respectarea cerinţelor legale care să 
asigure îmbunătăţirea condiţiilor din ariile 
protejate și conservarea biodiversităţii. 
 

Nr. Acţiuni/ an 
(2 acţiuni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garda Naţională de Mediu, 
Comisariatul Judeţean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiuni de implementare: 
 

Realizarea de inspecţii şi controale la 
ariile protejate. 

 

Acţiuni de evaluare: 
Raport anual al activităţii de inspecţie şi 
control realizată de comisariat. 
 

Participarea /Colaborarea la 
acţiuni desfăşurate de către 
administraţiile Parcurilor 
 Naţionale Cozia și Buila 
Vanturariţa desfăşurate în 
cadrul programelor finanţate 
din fonduri UE 

Acţiuni pregătitoare: 
 

Identificarea programelor finanţate prin 
fonduri UE și asigurarea  sprijinului  nece-
sar pentru accesarea programelor. 
 

Rezultate: 
 

Atragerea de fonduri europene în vederea 
dezvoltării zonelor defavorizate și a pro-
tejării ariilor de influenţele turismului 
neorganizat, agresiv și neautorizat. 
 
 

Nr. Acţiuni/ an 
(2 acţiuni) 

 

Acţiuni de implementare: 
 

Realizare inspecţii şi controale la adminis-
traţiile rezervaţiilor naturale . 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Acţiuni de evaluare: 
 

Raport anual al activităţii de inspecţie şi 
control realizată în cadrul administaţiilor 
parcu-rilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garda Naţională de Mediu, 
Comisariatul Judeţean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extinderea în zonele urbane a 
suprafeţelor verzi cu rol de 
agrement și cu rol de  îmbu-
nătăţire a microclimatului din 
zona. 

Acţiuni pregătitoare: 
 

Întocmirea planului de acţiune cu identi-
ficarea în localităţi a zonelor deficitare de 
spaţii verzi (parcuri). 
 

Rezultate aşteptate: 
 

Îmbunătăţirea factorilor de mediu urban 
și a stării de sănatate a populaţiei. 
 

Nr. Acţiuni/an 
(2 acţiuni) Acţiuni de implementare: 

 

Realizare inspecţii şi controale la 
administraţiile publice locale din mediu 
urban din judeţ. 
 

Acţiuni de evaluare: 
 

Raport anual al activităţii de control 
realizată de comisariatul județean. 

Realizarea măsurilor cuprin-
se în Strategia Națională de 
Îmbunătățire a Calității 
Aerului la operatorii  econo-
mici (IED) de pe raza judeţu-
lui Vâlcea. 

Acţiuni pregătitoare: 
 

Identificarea operatorilor economici și 
planificarea controalelor pentru urmărirea 
realizării măsurilor stabilite de îmbună-
tățire a calității aerului. 
 

 

Nr. Acţiuni/an 
(13 acţiuni) 

 

Acţiuni de implementare: 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Realizarea de controale la operatorii IED 
de pe raza judeţului Vâlcea incluși în 
Strategia Națională de Îmbunătățire a 
Calității Aerului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garda Naţională de Mediu, 
Comisariatul Judeţean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiuni de monitorizare: 
 

Stadiul de realizare a măsurilor din planul 
de implementare. 
 

Acţiuni de evaluare: 
 

Raport anual privind realizarea măsurilor 
din planul de implementare. 
 

Implementarea prevederilor 
legale referitoare la valorile 
limită pentru dioxidul de sulf, 
dioxidul de azot, pulberi în 
suspensie din aerul încon-
jurător –Directiva 2008/50/ 
CE (Directiva 1999/30/CE, cu 
modificările și completările 
ulterioare). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiuni pregătitoare: 
 

Întocmirea unui plan de controale, în 
colaborare cu APM Vâlcea, la societati 
poluatoare de pe Platforma Chimică 
Râmnicu Vâlcea,  în vederea încadrării 
emisiilor de poluanţi în aer în valorile 
limită de emisie. 
Efectuarea de determinări ale concentra-
ţiei emisiilor. 

 

Rezultate aşteptate: 
 

Reducerea disconfortului generat de 
această categorie de activitate. 
 

 

 
Nr. Acţiuni/ an 

(2 acţiuni) 
 

Acţiuni de implementare: 
Verificarea  încadrării în valorile limită de 
emisie la efluenţii tehnologici. 
Realizare inspecţii şi controale la obiective 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Implementarea prevederilor 
legale referitoare la valorile 
limită pentru dioxidul de sulf, 
dioxidul de azot, pulberi în 
suspensie din aerul încon-
jurător – Directiva 2008/50/ 
CE (Directiva 1999/30/CE, cu 
modificările și completările 
ulterioare). 
 

Acţiuni de  monitorizare: 
 

Verificarea  pe baza  buletinelor de analiză 
sau a calculelor  transmise de APM –
Vâlcea, încadrarea în valorile limită de 
emisie a poluanţilor evacuaţi în atmosferă 
de societăţiile de pe Platforma Chimică.  
Realizare inspecţii şi controale la 
obiectivele incluse . 
 

 
 
 
 

 
Garda Naţională de Mediu, 

Comisariatul Judeţean 
Vâlcea 

 
 
 

 
 

Acţiuni de evaluare: 
 

Raport anual al activităţi de inspecţie şi 
control realizat de Comisariatul Judeţean 
Vâlcea. 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

3. 
Eficientizarea actului de con-
trol privind respectarea regi-
mului de utilizare a resurse-
lor pădurii. 
 
 
 
 
 

Controale periodice ocoale silvice 
 

             2 
 

 
 
 
 
 
 

Garda Forestieră Rm. Vâlcea 
 
 
 
 
 

Controale tematice ocoale silvice 30 
 

Controlul circulației materialului lemnos 
si al instalațiilor de debitat 
 

100 

Verificare acte de punere în valoare a 
masei lemnoase 

40 

Verificare lucrări de amenajare a păduri-
lor (conferința I, recepție lucrări teren, 
conferința a II-a) 

50 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Eficientizarea actului de con-
trol privind respectarea regi-
mului de utilizare a resurse-
lor pădurii. 

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

Terenuri agricole în curs de împădurire 
prin scheme de ajutor 

3 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

Garda Forestieră Rm. 
Vâlcea1 Verificarea angajamentelor ajutor de stat 

“Servicii de silvomediu – s. M. 15.1” 

 

25 

Utilizarea durabilă a resurse-
lor cinegetice 

Controlul respectării regimului cinegetic 5 

Acțiuni prevenire și combatere braconaj 5 

Evaluare efective vânat 5 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

4. 
Asigurarea utilizării durabile 
a resurselor de apă 

Program de monitorizare calitativă a 
apelor de suprafață și subterane 

 

• Întocmirea documentului 
“Sinteza anuală privind pro-
tecția calității apelor” 
 

 
 
 
 

Administraţia Bazinală de 
Apă Olt 

 
 

Modernizarea infrastructurii 
de monitorizare și avertizare 
a fenomenelor hidrometeo-
rologice severe în vederea 

Utilizarea proiectului Watman în 
scopul monitorizării parametrilor cali-
tativi ai apei în secțiunile : râul Bistrița 
la Băbeni, raul Olt – lacul Băbeni și pe 

• Precipitaţii solide și lichide 
necesare întocmirii prognoze-
lor, precum  și urmărirea ele-
mentelor de calitate ai apei 

 
1  Situația prezentată cuprinde propunerile Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea pentru anul 2021 doar pentru județul Vâlcea. Garda Forestieră Rm. Vâlcea este o  instituţie publică 

teritorială, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în 
implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. Își 
desfășoară activitatea pe raza județelor Vâlcea, Gorj, Dolj, Olt și Mehedinți. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

asigurării protecției vieții și a 
bunurilor materiale. 

râul Lotru la Malaia, precum și 
urmărirea zilnică a datelor hidrome-
teorologice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administraţia Bazinală de 

Apă Olt 
 

Alte tipuri de acțiuni speci-
fice gestiunii riscului la inun-
dații, conform celor prevă-
zute în Strategia națională de 
management al riscului la 
inundații pe termen scurt 
mediu și lung sau în planurile 
de management al riscului la 
inundații.  
 

Urmărirea zilnică a situației hidrome-
teorologice  în vederea întocmirii diag-
nozelor și prognozelor hidrologice. 
 

Rularea zilnică a modelelor numerice 
de prognoză din proiectul  DESWAT. 

• Analiza scurgerii pe bazin. 
• Urmărirea bilanţului zilnic în 

secţiunile monitorizate. 
• Analiza şi validarea cheilor 

limnimetrice  propuse de 
staţiile hidrologice. 

• Actualizarea bazei de date  
pentru prognoza hidrologică. 

• Raport anual asupra viiturilor 
în cazul producerii unei viituri 
generale pe bazin.      

• Raport anual asupra modului 
de funcţionare a staţiilor au-
tomate şi a calităţii hidrogra-
felor prognozate. 

 

Realizarea de măsuri structu-
rale de protecție împotriva 
riscului la inundații, acolo un-
de infrastructura verde nu 
este suficientă, prin construi-
rea ori reabilitarea infra-
structurii de reducere a im-
pactului unor fenomene me-
teorologice extreme.  

Urmărirea stadiului de realizare a 
lucrărilor de investiţii cuprinse în 
Planul de Amenajare a bazinului 
hidrografic Olt. 

• Realizarea lucrărilor de inves-
tiţii aprobate în programul 
anual. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Acestea vor include cu prioritate 
investiții pentru stocarea/devie-
rea apelor provenite de la inun-
dații, dar și regularizări de albii și 
consolidări de maluri.  

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

5. 
Întreținere și reparații lucrări 
hidrotehnice 

Terasamente:  
Lucrări din piatră:  

- gabioane  
Lucrări din beton :  

- peree  
Regularizări și reprofilări de albii: 
Vopsitorii la lucrări hidrotehnice: 

Cosiri de vegetație la lucrări 
hidrotehnice:  

8.4 mii mc 
1984  mc 
1484  mc 
114  mc 
42 mp 

12.35 km 
9300 mp 

          

          12.65 ha 

 
 
 
 
 
 
 

Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Vâlcea 

 

Birou Exploatare Lucrări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întreținere cursuri de apă și 
decolmatări 

Terasamente:  
Întreținere cursuri de apă inclusiv 

tăieri de vegetație:  
Consolidări vegetative: 

141 mii mc 
 

43.25  km 
 

1400 ml 
 

 
Aparăre împotriva inundații-
lor și eliminarea efectelor 
distructive ale apelor 

 

Verificare la nivelul localitatilor  
județului Vâlcea a modului de 

realizare a măsurilor cuprinse în 
planul local de apărare:  

 

 
20 localitati 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Participare la actiuni de aparare 
impotriva inundatiilor:  

Verificarea linilor de aparare la diguri:  

150  ore 
 

5  km 

 
Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Vâlcea 
 

Birou Exploatare Lucrări 
 

Observații și măsurători hi-
drologice 

Efectuarea observațiilor și măsurăto-
rilor hidrologice: măsurători și obser-
vații 

9200 ore 

Menținerea în activitate a 
personalului existent și dez-
voltarea carierei profesionale 
a acestuia. 

Asigurarea de venituri pentru supor-
tarea cheltuielilor de personal la nive-
lul lunii decembrie 2021. 
Formarea profesională continuuă. 

 
Conform program propriu de 

activități 
 

 
Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Vâlcea 
 

Conducerea SGA Valcea 

 

 
 
 
 
 
Elaborarea programelor de 
gospodărirea apelor și a 
sintezelor bazinale privind 
folosirea și protecția resur-
selor de apă. 
 

Plan de folosire a apei în perioade 
hidrologice normale și de evacuare a 
apelor; 
Sinteză privind calitatea apelor pe 
bazine hidrografice; 
Raport tehnic privind extragerea 
nisipurilor și pietrișurilor din albiile 
cursurilor de apă și din terase; 
Raport privind stadiul realizării 
lucrărilor pentru asigurarea cerințelor 
de  apă a localităților și epurarea 
apelor uzate urbane ale agenților 
economici industriali și agrozootehnici. 
Raport privind penalitățile aplicate și 
încasate 
Plan de prevenire si combatere a 
efectelor poluarilor accidentale; 

900 ore 
 

 
1400 ore 

 
 

100 ore 
 

 
                   40 ore 
 

 
 

  30 ore 
 

100 ore 
 

 
Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Vâlcea 
 

p.Director, 
S.G.A Valcea 
Birou G.R.A. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Planul hidrometriei de exploatare a 
folosințelor; 
Anuarul privind caracterizarea și 
gospodărirea apelor; 
Raport tehnic privind gospodărirea 
apelor subterane. 

100 ore 
 

                 100 ore 
 
                 150 ore 

Folosirea și protecția apelor, 
urmărirea realizării preve-
derilor abonamentului. 

Realizarea prevederilor abonamen-
tului la nivelul serviciilor de g.a – 
acțiuni;  
 

Verificari de reactualizare dosar de 
obiectiv-acțiuni;  
 
Avizarea și autorizarea folosințelor de 
apă – acte propuse a  fi emise; 
 
Calculul penalităţilor pentru abateri de 
la prevederile înscrise în actele de 
reglementare. 

1795 buc. 
 

 
 

365 buc. 
 

Avize   110 buc. 
     Autorizații 120 buc. 

Permise   0  buc 
Consultatii 0 buc 

 
260 buc. 

 
 
 
 

Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Vâlcea 

 

             p.Director, 
S.G.A Vâlcea 
Birou G.R.A. 

 
 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

6. 

 
 

Combaterea tăierilor ilegale 
de pădure şi a altor practice 
nelegale din sistemul silvic 
 

 

 

Organizarea de acţiuni în baza 
datelor deţinute în vederea 
prevenirii şi combaterii delicte-
lor silvice 
 

 
• număr acţiuni organizate 

 

• număr infracţiuni constatate 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Inspectorat de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
Combaterea tăierilor ilegale 
de pădure şi a altor practice 
nelegale din sistemul silvic 
 

Verificarea, de îndată, a tuturor 
apelurilor primite privind delic-
tele silvice (SUMAL, Radarul 
Pădurilor, 112) şi aplicarea cu 
fermitate a sancţiunilor prevă-
zute de cadrul legislativ 
 

Desfăşurarea de controale în 
trafic privind depistarea ilega-
lităţilor în domeniul silvic, inclu-
siv împreună cu Direcţia Silvică 
şi Garda Forestieră 
 

 

• număr contravenţii aplicate 
 

• material lemnos confiscat 

 
 
 
 
 

Inspectorat de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
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Capitolul VI. Transporturi și infrastructură 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Investiții în rețeaua rutieră:                 → Drumuri naționale și variante de ocolire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția Regională de 
Drumuri și Poduri Craiova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pod pe DN 64 km 103+887 
peste râul Govora 

Contract de prestări servicii proiectare și 
execuție lucrări 

948 mii lei 

Varianta de Ocolire Rm. Vâlcea Contract de prestări servicii proiectare 3.459 mii lei 

Pod pe DN 7 km 239+376 Contract de prestări servicii proiectare 140 mii lei 

Protecție versanți DN 7CC km 
5+750 – 6+100 

Contract de prestări servicii proiectare 32 mii lei 

Consolidare drum DN 67 km 
180+100 – 180+565 

Contract de prestări servicii proiectare 13 mii lei 

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

Contract de prestări servicii proiectare 22 mii lei 

Consolidare și protecție versanți 
DN 7A km 63+200 – 86+601 

Contract de prestări servicii proiectare 1.402 mii lei 

Protecție versanți DN 7 km 
198+200 - 207+000, 216+000 - 
219+000 și 228+000 - 233+200 

 
 

Contract de prestări servicii proiectare 
 

 

555 mii lei2 

→ Întreținerea rețelei de transport rutier 

 
2 Valorile care figurează la poziția 1-8 reprezintă necesarul de fonduri alocat pentru anul 2021 (credite bugetare) 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Lucrări de întreținere curentă 
pe timp de vară a drumurilor 
naționale din cadrul DRDP 
Craiova - SDN Rm. Vâlcea – 
parte carosabilă, acostamen-
te, benzi de încadrare. 

Acord cadru 3.997 mii lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția Regională de 
Drumuri și Poduri Craiova 

Lucrări de întreținere curentă 
pe timp de vară a drumurilor 
naționale din cadrul DRDP 
Craiova - SDN Rm. Vâlcea - 
estetică rutieră și scurgere 
ape. 

Acord cadru 1.000 mii lei 

Lucrări de întreținere curentă 
pe timp de vară a drumurilor 
naționale din cadrul DRDP 
Craiova - SDN Rm. Vâlcea – 
poduri, pasaje, podețe, 
tuneluri, ziduri de sprijin și 
prevenirea efectelor inunda-
țiilor. 

Acord cadru 1.200 mii lei 

Întreținere periodică și repa-
rații curente - SDN Rm. 
Vâlcea 

Acord cadru 17.275 mii lei 

Rănguiri versanți – SDN Rm. 
Vâlcea 

Acord cadru 353 mii lei 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

2. 

 

Creşterea siguranței în do-
meniul rutier  
 
 
 
 
 

 

Se vor organiza acţiuni pe linia 
combaterii primelor trei cauze 
generatoare de evenimente ru-
tiere grave. Dispunerea efecti-
velor  în zonele cu risc acciden-
togen 
 

 

Organizarea de acţiuni pe dru-
murile şi la orele la care se pro-
duc accidente, inclusiv pentru 
depistarea infracţiunilor la regi-
mul circulaţiei 
 

 
 

• număr accidente rutiere 
• număr persoane decedate 

 
 
 

• număr acţiuni organizate de poliţia 
rutieră 

• număr infracţiuni constatate de 
poliţia rutieră 

• număr contravenţii aplicate de 
efectivele poliţiei rutiere 

 
 

 
 
 

Inspectorat de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
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Capitolul VII. Dezvoltarea infrastructurii publice. Administrație publică 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Obiectivele de investiții programate pentru perioada 2021-2024 

1. 
Modernizarea și reabilitarea 

drumurilor județene și locale 

 

 

a) Refacere și consolidare 

drumuri județene (respectiv, 

podețe de pe drumurile ju-

dețene) din bugetul de  stat + 

buget local/PNDL 

1. Refacere platformă drum, 
ziduri de sprijin şi amenajări 
podețe pe DJ 701D Ciunget-
Latorița-Galbenu, km. 0+000-
5+500 

PIF - 2021 

În execuție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Vâlcea - 

Direcţia Tehnică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reabilitare şi modernizare 
DJ 646B Frânceşti( DJ 646) - 
Coşani-Dezrobiţi - Şerbăneşti-
Păuşeşti-Barcanele-Soliceşti - 
Pietrari (DN67), km 0+000  - 
13+915 

PIF - 2021 

              În execuție 

3. Reabilitare şi modernizare 
DJ 643B-DJ 643 Băbeni Olteţu 
-Colelia- Pietroasa - Valea Mare 
Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni 
- Vârleni - Stăneşti - Măciuca - 
Cermegeşti - Chirigeşti - 
Bărbărigeni - Roeşti ( DN 65C), 
km 0+000 - 35+020 

PIF - 2021 

              În execuție 

4. Reabilitare şi modernizare 
DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop 
- Hotarele - Muereasca - 
Găvăneşti Mânăstirea Frăsinei, 
km 0+000 - 13+400 

PIF - 2021 

              În execuție 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

5. Reabilitare şi modernizare 
DJ 677A Creţeni ( DN 67B) - 
Mreneşti Izvoru - Nemoiu - 
Amărăşti - Glăvile - Cermegeşti 
- Pesceana - Şirineasa ( DJ 
677F), km 0+000 - 35+020  

PIF - 2022 

              În execuție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Vâlcea -
Direcţia Tehnică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Refacere și consolidare 

drumuri județene (respectiv, 

podețe de pe drumurile ju-

dețene) din bugetul de stat 

(Fondul de Intervenție)+ bu-

get local 

6. Refacere drum judeţean   DJ 
703P Racoviţa-Titeşti, km 6 + 
000, pe raza comunei Titeşti 

              PIF - 2021 

7.Lucrări de punere în 
siguranţă a platformei 
drumului judeţean DJ 644 A 
limită judeţ Olt - Laloşu-
Făureşti, km 6 + 100, pe raza 
comunei Laloşu, sectorul "La 
Fântâna lui Şoşu - pct. 
Triculescu" 

Elaborare DALI+PT 

8. Reabilitare rigolă - canal 

pentru asigurarea scurgerii 

apelor pluviale pe drumul 

judeţean DJ 676 Slătioara - 

Stroeşti - Copăceni - Irimeşti,  

sector Copăceni, km 25+700 - 
30+340  

Elaborare DALI+PT 

9. Refacere platformă drum 
judeţean DJ 651 A Bălceşti-
Ghioroiu - limită judeţ Gorj, km 

Elaborare DALI+PT 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

16 + 650, pe raza comunei 
Ghioroiu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea -
Direcția Tehnică 

10. Refacere drum judeţean      
DJ 645 Zăvideni – Orleşti –
Scundu - Pesceana, km 9+700 

Elaborare DALI+PT 

11. Refacere fundaţie drum şi 
structură rutieră, precum şi 
amenajări hidro pe drumul 
judeţean DJ 678 D, Galicea - 
Nicolae Bălcescu, pct. Tupani - 
Dicu, comuna Nicolae Bălcescu 

PIF 2021 

12. Reabilitare şi modernizare 
spaţii aferente  fostei  Policlinici 
cu Plată  

PIF – 2021 

 În execuție 

 

13. Centru de comunicaţii şi 
permanenţă multifuncţional - 
zona Obârşia Lotrului 

PIF - 2021 

 

c) Alte programe de investiții 
(reabilitări) din bugetul local 

14. Reabilitare, modernizare şi 
extindere sediu Consiliul 
Judeţean Vâlcea 

Elaborare DALI +PT - 2021 

 

15. Refacere platformă drum 
judeţean DJ 651 A Bălceşti-
Ghioroiu - limită judeţ Gorj, km 
16 + 650, pe raza comunei 
Ghioroiu 

PIF - 2021 

16. Refacere drum judeţean      
DJ 645 Zăvideni – Orleşti –
Scundu - Pesceana, km 9+700 

Elaborare DALI+PT 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Modernizarea infrastructurii 
rutiere a drumurilor județe-
ne Vâlcea 

Lucrări de întreținere, reparații 
și modernizări drumuri și po-
duri 

-10.000 mp – reparații asfaltice 

-25 km – covor asfaltic 

Consiliul Județean Vâlcea 

R.A.J.D.P. Vâlcea 

Transformarea celor două 
parcuri industriale green-
field din Municipiul Drăgășani 
și Orașul Bălcești  în infra-
structuri de afaceri  funcțio-
nale   

Realizarea programului de in-
vestiții. 

Proiect aflat în derulare 

 
 

Consiliul Județean Vâlcea 

S.C. Parc IND Vâlcea S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea 

S.C. Parc IND Vâlcea S.A. 

 

Realizarea celor două infra- 
structuri de afaceri funcțio-
nale în Bălcești și Drăgășani 

Urmărirea stadiului de realizare 
a lucrărilor de investiții cuprin-
se în Programul de investiții. 

Realizarea lucrărilor de investiții apro-

bate în program, corelat cu alocă-rile 

bugetare ale UAT-urilor (acționari ai 

societății). 

Atragerea de investiții stră-
ine si autohtone în județul 
Valcea 

Suport logistic si instituțional 
pentru obținerea  de facilitați 
pentru rezidenții care investesc 
in parcurile industriale. 

Realizarea utilităților pentru unitățile 

(parcelele) componente ale infra-

structurii parcurilor industriale Bălcești 

și Drăgășani oferite rezidenților pentru 

investiții  industriale green-field. 

Racordarea parcurilor indus-
triale la utilitățile publice 
(apă, canalizare, gaze natu-
rale, energie electrică) 

Urmărirea stadiului de realizare 
a proiectelor privind infrastruc-
tura celor doua locații. 

Monitorizarea periodica prin elaborarea 

și transmiterea la MDRAP a Raportului 

privind stadiul realizării investițiilor și 

activitățile din parcurile industriale. 

Stimularea creării de noi 
locuri de muncă  

Stimularea rezidenților din cele 
doua Parcuri Industriale . 

Acordarea de facilitaților conform Legii 

186/2013, actualizata 

Încheierea primelor parcele 
de teren aferent parcurilor 
industriale 

Dialog permanent cu potențialii 
investitori. 

Contracte de închiriere 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ: 

Obiectivul general 2 – Creșterea calității și accesului la serviciile publice 

2. 
Stare civilă și evidența per-
soanelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îndrumarea, coordonarea şi 
controlul metodologic pe linie 
de stare civilă şi evidenţa 
persoanelor a Serviciilor 
Publice Comunitare Locale de 
Evidenţă a Persoanelor  şi ofi-
ţerilor de stare civilă din judeţ; 
 

 
• Număr controale efectuate pe linie 

de stare civilă şi evidenţa infor-
matizată a persoanei 

• Instruiri periodice – trimestriale, 
semestriale şi anuale 

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

• Participare în Comisia tehnică de 

organizare a alegerilor pentru 

Parlamentul României și alegerile 

locale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea – 
Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor 

Vâlcea (D.J.E.P.) - Serviciul 
Stare civilă 

Compartimentul 
Evidența persoanelor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Întocmirea analizelor statistice 
periodice, precum şi a celor 
trimestriale, semestriale şi 
anuale  privind activitatea 
desfăşurată în domeniul stării 
civile şi evidenţei persoanelor, 
la nivel judeţean; 
 

 
 

• Centralizatoare statistice 
• Rapoarte de activitate trimestriale, 

semestriale, anuale 
• Analize evaluare activitate 

Desfăşurarea de activităţi spe-
cifice pentru punerea în legali-
tate cu acte de identitate şi 
certificate de stare civilă a 
cetăţenilor români – acţiuni cu 
camera mobilă, acţiuni în uni-
tăţi de asistenţă şi protecţie 

 

• Număr acte de identitate şi certi-
ficate de stare civilă emise 

• Număr certificate constatatoare ale 
naşterii ridicate din maternităţi şi 
înregistrate în registrele de stare 
civilă 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Stare civilă și evidența per-
soanelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

socială, acţiuni în unităţi de 
învăţământ şi în maternităţi; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consiliul Județean Vâlcea – 
Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor 

Vâlcea (D.J.E.P.) - Serviciul 
Stare civilă 

Compartimentul 
Evidența persoanelor 

Desfăşurarea activităţilor pre-
văzute de radiograma nr. 
3486563/24.03.2015 a 
DEPABD cu privire la punerea 
în legalitate cu acte de stare 
civilă şi acte de identitate a 
cetăţenilor de etnie rromă; 

• Număr cetăţeni de etnie rromă puşi 
în legalitate cu acte de stare civilă şi 
acte de identitate 

Colaborarea cu structuri subor-
donate M.A.I, Ministerului 
Sănătăţii, Ministerului Muncii şi 
Protecţiei sociale, pentru reali-
zarea atribuţiilor comune din 
sfera de activitate; 
 

• Număr acţiuni comune, desfăşurate 
în zona de competenţă 

Colaborarea cu DEPABD pentru 
punerea în aplicare, prin in-
strucţiuni şi radiograme, a 
prevederilor legislaţiei în vigoa-
re din domeniul stării civile şi 
evidenţei persoanelor şi prin 
utilizarea RNEP, parte inte-
grantă; 

• Primire-transmitere de instrucţiuni şi 
radiograme în teritoriul arondat 

• Raportare indicatori specifici con-
form planificărilor 

• Utilizare baze de date 

Gestionarea  bazelor de date şi 
registrelor de stare civilă în 
vederea asigurării securităţii şi 
conservării acestora; 
 

 

• Verificarea funcţionării la parametrii 
optimi a bazelor de date, pe teritoriul 
arondat 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Stare civilă și evidența per-
soanelor 

• Număr cazuri de nerespectare a 
legislaţiei privind scurgerea de 
informaţii 

• Finalizarea implementării Sistemului 
Informatic Integrat de Emitere a 
Actelor de Stare Civilă: predare-
primire acte de stare civilă către 
prestatorul de servicii de digitizare și 
realizarea de validări  

Informatică Furnizarea, în condiţiile legii, a 
datelor de identificare a per-
soanelor fizice, către autorită-
ţile şi instituţiile publice centra-
le, judeţene şi locale, agenţi 
economici şi către cetăţeni, în 
conformitate cu Regulamentul 
general privind protecția date-
lor (UE) 2016/679; 
 

• Număr verificări în baza de date, la 
solicitare, în conformitate cu 
prevederile legale 

• Verificări zilnice: poștă electronică 
FTP, e-mail CRDS și E-mail instituție. 

 

 
Consiliul Județean Vâlcea  
D.J.E.P. - Compartiment 

informatică 
 
 

Asigurarea şi verificarea  pro-
tecţiei datelor şi informaţiilor 
gestionate, şi dispunerea de 
măsuri de prevenire a scurgerii 
de informaţii clasificate şi de 
date cu caracter personal; 
 

• Prelucrări ale personalului în 
domeniul anticorupţiei 

• Instruirea lucrătorilor din domeniul 
evidenţei şi stării civile, de către 
lucrători din cadrul DGA 

Administrativ deservire și 
asigurare tehnico materială 

Urmărirea modului de rezolva-
re a corespondenţei conform 
termenelor legale; 
 

• Respectarea termenelor legale de 
răspuns la solicitari 

• Soluționare petiții 

  
Consiliul Județean Vâlcea  
D.J.E.P. - Compartiment 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Recepţionarea, ţinerea eviden-
ţei şi distribuirea în teritoriul 
arondat a materialelor de stare 
civilă şi evidenţa persoanelor, 
cu regim special, în confor-
mitate cu prevederile legale; 

• Asigurarea, conform solicitărilor din 
teritoriu, a materialelor cu regim 
special – stare civilă şi evidenţa 
persoanelor 

Administrativ deservire și 
asigurare tehnico materială 

 
 
 
 
 
 

 

Organizarea, întreţinerea, ex-
ploatarea şi selecţionarea fon-
dului arhivistic operativ şi 
neoperativ, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în materie; 

• Reactualizare nomenclator arhivistic 
– conform legislaţiei 

• Gestionare arhivă curentă – în 
conformitate cu prevederile legale 

Resurse umane și pregătire 
profesională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaborarea cu A.N.F.P pentru 
implementarea politicilor pri-
vind funcţia publică şi funcţio-
narii publici; 
 

• Evidenţa locală a funcţiei publice şi 
funcţionarilor publici 

• Întocmire rapoarte de către respon-
sabilul de etică 

• Solicitare şi obţinere avize în dome-
niul funcţiei publice 

• Informare ANFP cu privire la modi-
ficările intervenite în cazul funcţio-
narilor publici şi funcţiei publice 

Consiliul Județean Vâlcea  
D.J.E.P. - Compartiment 

resurse umane şi pregătire 
profesională 

 

 

Coordonarea şi asigurarea acti-
vităţilor privind recrutarea, se-
lecţia, formarea, încadrarea, 
pregătirea continuă, evaluarea, 
promovarea în carieră, motiva-
rea, recompensarea, sancţio-
narea personalului instituţiei; 

 
 
 

 
 

• Întocmire plan de ocupare 
• Evidenţă promovare în funcţia 

publică 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Asigurarea aplicării reglemen-
tărilor legale în vigoare cu 
privire la activitatea de preg-
ătire continuă şi reconversie 
profesională, identificarea ne-
cesităţilor de pregătire, pe ca-
tegorii de personal, în concor-
danţă cu strategia de utilizare a 
resurselor umane şi stabilirea 
priorităţilor în domeniu; 

• Identificare necesar de formare 
profesională 

• Identificare programe de formare, 
specifice domeniului de activitate 

• Întocmire plan de perfecționare al 
DJEP pe anul 2021 

Financiar contabilitate și 
achiziții publice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea, organizarea şi des-
făşurarea activităţii financiar-
contabile, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare; 
 

• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea 
şi plata – în conformitate cu 
prevederile legale şi numai conform 
procedurilor operaționale 

Consiliul Județean Vâlcea  
D.J.E.P.- Director 

executiv 
 

Folosirea eficientă a sumelor 
primite de la buget şi res-
pectarea priorităţilor de finan-
ţare şi a indicatorilor progra-
mului de cheltuieli aprobat de 
către ordonatorul principal de 
credite; 

• Realizarea execuţiei bugetare în 
termenele stabilite  

Asigurarea transparenţei deci-
zionale prin colaborare intra şi 
interinstituţională; 
 

• Număr informări publice 
• Număr răspunsuri la solicitări ale 

persoanelor fizice şi juridice 

Implementarea şi monitori-
zarea standardelor de perfor-
manţă, conform codului privind 
controlul intern managerial; 

• Evaluarea riscurilor;  
• Stabilirea, prin autoevaluare, a gra-

dului de implementare a standar-
delor de performanță; 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Certificare ISO 9001:2015 
 

• Stabilirea indicatorilor de performan-
ță pentru măsurarea și monitorizarea 
proceselor;  

• Adaptarea procedurilor conform ce-
rințelor asumate; 

• ISO 9001:2015 

Sprijinirea U.A.T. pentru înfi-
inţarea de SPCLEP-uri în locali-
tăţile unde nu au funcţionat 
structuri de evidenţă infor-
matizată a persoanei. 

• Număr SPCLEP-uri nou înființate la 
nivel judeţean 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

3. 

 
Continuarea transparentiză-
rii proceselor și procedurilor 
administrative prin promova-
rea de date și informații des-
chise, disponibile public 

Transparentizarea activității 
prin actualizarea datelor înre-
gistrate în sistemul informatic 
și baze de date în vederea 
utilizării lor pentru îndeplinirea 
atribuțiilor specifice domeniului 
de competență. 

• Nr. de autorizații/documente de 
înregistrare/certificate sanitare vete-
rinare emise 

• Pagina de internet a DSVSA Vâlcea 
actualizată permanent 

 
 
 
 

Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța 
Alimentelor Vâlcea 

 
 
 
 

 

Furnizarea serviciilor publice 
de calitate pentru cetățeni și 
companii versus calitatea li-
vrată, responsabilitate în lua-
rea deciziilor, utilizarea re-

Soluționarea reclamațiilor și 
petițiilor cu respectarea terme-
nelor prevăzute de legislaţia în 
vigoare, implicarea tuturor 
factorilor interesați la luarea 
deciziilor și elaborarea/imple-

 
• Nr.petiții înregistrate/soluționate 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

surselor publice și asumarea 
rezultatelor activităților. 

mentarea politicilor publice, în 
favoarea proprietarilor de ani-
male/operatorilor/cetățenilor. 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

4. 
 

Administrație în slujba 
cetățenilor 

 

Îmbunătățirea accesului la 
informațiile de interes public și 
transparenței decizionale prin 
aplicarea prevederilor Legii nr. 
544/2001 și Legii nr. 52/2003 
privind transparența deciziona-
lă în administrația publică  
 

 

Participarea funcționarilor pu-
blici la instruirea internă, plani-
ficată și organizată prin ordin al 
prefectului 
 
 

Implementarea sistemului de 
control intern managerial 

 
 

Actualizarea permanentă a site-ului 
instituției 

 

Nr. cereri soluționate în baza Legii 
nr.544/2001  

 
 

1 Program intern anual de 
perfecționare profesională a salariaților 

din Instituția Prefectului – Județul 
Vâlcea – 4 instruiri 

 
 

1 Program anual 
1 Raport anual 

 

 
 
 
 
 
 
 

Instituția Prefectului-Județul 
Vâlcea 
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Capitolul VIII. Agricultură și dezvoltare rurală 
 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

1. 
Program de susţinere pentru 
produse deficitare 

Program de minimis legume în 
spații protejate 

50 fermieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția pentru Agricultură 
Județeană Vâlcea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program de minimis de susți-
nere a producției de usturoi 
conform HG 202/2020. 

3 fermieri 

Program de dezvoltare a rase-
lor de suine românesti prin 
creșterea în regim tradițional 
Bazna și Mangalița. 

Furnizor 1 

Procesator 1 

Crescători 10 

Program de încurajare a pro-
duselor tradiționale  
Program de încurajare a pro-
duselor tradiționale 

Informări operatori economici 
privind preluarea, verificarea in 
teren si transmiterea catre 
MADR a documentatiilor in 
vederea obținerii  atestatului 
de  produs traditional. 
Promovarea schemelor de 
calitate DOP, IGP, STG si 
identificare operatori econo-
mici. 

50 informări 

Program de încurajare a agri-
culturii ecologice 

 

Înregistrarea individuală în 
agricultura ecologică. 
 

100 operatori 

Realizarea de amenajamente 
pastorale 

Coordonarea, monitorizare a-
menajamente pastorale în 
vederea depunerii la Direcția 
pentru Agricultură Județeană 
Vâlcea 
 

12 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Refacerea şi extinderea sis-
temului de irigații 

Obiective ale infrastructurii de 
irigaţii propuse pentru reabili-
tare. 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direcția pentru Agricultură 

Județeană Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program de măsuri legisla-
tive pentru sectorul agricol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementarea Legii 17/2014: 
primirea, verificarea şi înregis-
trarea dosarelor cu ofertele de 
vânzare a terenurilor din extra-
vilan în registrul unic de evi-
denţă. 
 

900 

Verificarea  în piețe și târguri a 
respectării conformității cu 
standardele de comercializare 
a fructelor și legumelor proas-
pete. 

100 

Verificări în domeniul industriei 
alimentare 

• controale la depozite de 
cereale; 

• controale la unități de 
comercializare pâine și 
produse de panificație; 

• controale la unități de 
fabricare pâine și produse 
de panificație. 

 

100 

Verificare  agenţi economici ca-
re comercializează produse 
viniviticole prelevându-se pro-
be de vin. 

60 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Program de măsuri legisla-
tive pentru sectorul agricol 

Eliberare  autorizaţii de planta-
re pomi şi arbuşti fructiferi. 
 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția pentru Agricultură 

Județeană Vâlcea 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eliberare autorizaţii de defri-
șare pomi şi arbuşti fructiferi. 
 

6 

Eliberare autorizaţii tăiere nuci 
în conformitate cu Legea 
pomiculturii nr.348/2003 repu-
blicată în 2008. 

60 

Eliberare certificate de confor-
mitate pentru legume în stare 
proaspătă provenite din 
import, conform Regulamen-
tului U.E. nr. 543/2011 

20 

Avize consultative pentru emi-
terea atestatului de producător 

60 

Organizare cursuri calificare, 
initiere și instruire 

Cursuri de instruire măsura 10 
Agro-Mediu și Climă 

10 

Cursuri de instruire măsura 11 
Agricultură ecologică 

10 

Cursuri de instruire măsura 6.3 
Sprijin pentru dezvoltarea fer-
melor mici 

10 

Cursuri de instruire măsura 6.1 
Sprijin pentru instalarea tineri-
lor fermieri 

2 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

2. 

 
Aplicarea unor scheme efici-
ente de finanţare a agricul-
turii în termene concrete, 
pentru absorbţia integrală a 
fondurilor europene disponi-
bile, prin cofinanţarea de la 
bugetul de stat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ianuarie – 30 iunie 2021:   

Finalizarea plăţii regulare a 
subvenţiilor aferente anului 
2020. 

• Raportat la numărul de fermieri 
autorizaţi la plată 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 

Agricultură – Centrul 
Judeţean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 martie – 17 mai 2021: 
 

Derularea sesiunii de depune-
re/primire a cererilor unice de 
sprijin aferente anului 2021. 

• Raportat la numărul de fermieri aflaţi 
în baza de date 

1 iulie – 1 octombrie 2021: 
Efectuarea controlului la faţa 
locului, pentru cererile unice de 
plată eşantionate la controlul 
pe teren 

• Raportat la numărul de fermieri aflaţi 
în eşantionul supus controlului 

18 octombrie – 30 noiembrie 
2021: 
 

Plata avansului pentru sub-
venţiile aferente anului 2021 
 

• Raportat la numărul de fermieri 
autorizaţi la plată 

1 decembrie – 31 decembrie 
2021: 
 

Plata regulară pentru sub-
venţiile aferente anului 2021 

• Raportat la numărul de fermieri 
autorizaţi la plată 

1 ianuarie – 31 decembrie 
2021: 
 

Derularea sesiunilor de primi-
re a cererilor de finanţare prin 
rambursare pentru motorină cu 

• Raportat la numărul de fermieri 
înregistraţi în anul 2021 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
Aplicarea unor scheme efici-
ente de finanţare a agricul-
turii în termene concrete, 
pentru absorbţia integrală a 
fondurilor europene disponi-
bile, prin cofinanţarea de la 
bugetul de stat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acciză redusă folosită în agri-
cultură în cursul anului 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 

Agricultură – Centrul 
Judeţean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 martie – 31 august 2021: 
 

Renta agricolă viageră: 
Primirea documentelor în vede-
rea vizării carnetelor de rentier 
pentru obţinerea rentei viagere 
agricole aferentă anului 2020 
 

• Raportat la numărul de rentieri aflaţi 
în baza de date 

1 ianuarie – 31 decembrie 
2021: 
Derularea sesiunilor de primire 
a cererilor de sprijin din cadrul 
“Programului pentru şcoli”,  
respectiv pentru măsurile: 
►Furnizare lapte şi produse 

lactate; 
►Furnizare fructe şi legume; 

►Măsuri educative 
 

• Raportat la numărul de beneficiari 
aferenţi anului şcolar 2020/2021 

1 ianuarie – 31 decembrie 
2021: 
Derularea sesiunii de primire a 
cererilor privind ajutorul de stat 
în sectorul creşterii animalelor 
 

• Raportat la numărul de beneficiari 
înregistraţi în anul 2021 

1 ianuarie – 31 decembrie 
2021: 
Derularea sesiunii de primire a 
cererilor de ajutor financiar şi 

• Raportat la numărul de fermieri 
înregistraţi în anul 2021 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Aplicarea unor scheme efici-
ente de finanţare a agricul-
turii în termene concrete, 
pentru absorbţia integrală a 
fondurilor europene disponi-
bile, prin cofinanţarea de la 
bugetul de stat. 
 

comunitar acordat în cadrul 
“Programului Naţional Apicol” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 

Agricultură – Centrul 
Judeţean Vâlcea 

 
 
 
 
 

 

1 ianuarie – 31 decembrie 
2021: 
Derularea sesiunii de primire a 
cererilor de plată pentru 
Măsura 14 “Bunăstarea anima-
lelor”: pachetul A - porcine şi 
pachetul B – păsări 
 

• Raportat la numărul de beneficiari 
înregistraţi în anul 2021 

1 ianuarie – 31 decembrie 
2021: 
Derularea sesiunii de primire a 
cererilor de sprijin financiar 
acordat pentru măsurile de 
restructurare şi reconversie 
viţa-de-vie şi investiţii în sec-
torul viti-vinicol. 
 

• Raportat la numărul de fermieri 
înregistraţi în anul 2021 

 
• Raportat la numărul de fermieri 

înregistraţi în anul 2021 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

3. Întreţinerea şi repararea lu-
crărilor de IF – Desecare 
gravitaţională 
 

Decolmatarea mecanică a ca-
nalelor de deponii 

137/100 mc  
 
ANIF - Filiala Teritorială de 

Îmbunătăţiri Funciare 
Vâlcea 

 

Reparaţii la construcţii hidro-
tehnice 
 

6 buc 

Întreţinerea  lucrărilor de IF  
Desecare gravitaţională  

Distrugerea vegetaţiei ierboase 
şi arboricole  pe canale 

4350/100 mp 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Întreţinerea şi repararea 
lucrărilor de IF – Combate-
rea Eroziunii Solului 
 

Decolmatarea mecanică a ca-
nalelor de deponii 

458.5/100 mc 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANIF - Filiala Teritorială de 

Îmbunătăţiri Funciare 
Vâlcea 

Reparaţii la podete şi construc-
ţii hidrotehnice 

16 buc 

Distrugerea vegetaţiei ierboase 
şi arboricole  pe canale 

430/100 mp 

Lucrări de investiţii : 
Lucrări  de combaterea erozi-
unii solului, amenajarea tere-
nurilor alunecate şi elimina-
rea excesului de umiditate în 
zona Horezu-Vaideeni, jude-
ţul Vâlcea. 
 

Faza de proiectare  

Lucrări de investiţii : 
Amenajarea terenurilor afec-
tate de eroziune în adâncime, 
alunecări de teren şi exces de 
umiditate în zona Călimă-
neşti, judeţul Vâlcea. 

Faza de proiectare  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Dezvoltarea piețelor locale 
 

4. 
Asigurarea stării de sănătate 
și bunăstare a animalelor 
prin supravegherea și diag-
nosticul bolilor la animale 

Supravegherea și diagnosticul 
bolilor la animale prin examene 
de laborator bacteriologice, 
virusologice, serologice, para-
zitologice, morfopatologic, to-
xicologice 

Număr probe: 52.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța 
Alimentelor Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea siguranței ali-
mentare și sănătații publice 
prin controlul de laborator 
microbiologic și fizico-chimic 
al produselor alimentare 

Expertiza microbiologica și 
fizico-chimica a produselor ali-
mentare de origine animala și 
nonanimala 

Număr probe: 6.100 

Testarea microbiologica a gra-
dului de igienizare a obiec-
tivelor din industria alimentara 
prin teste de sanitație. 

Număr probe: 550 

Testarea calității microbiolo-
gice și fizico-chimice a apei 
potabile utilizata ca ingredient 
în industria alimentară. 

Număr probe: 320 

Asigurarea desfășurării acti-
vităților sanitar veterinare 
publice organizate la nivel 
județean, pentru realizarea 
obiectivelor ANSVSA 

Realizarea programului de su-
praveghere prin control oficial 
și/sau  prelevare probe la nivel 
județean. 

Nr.controale segment animal: 3.000 
Nr.probe segment animal: 1.800 

(programe cofinanțate) 

Asigurarea stării de sănătate 
și bunăstare a animalelor 
prin actiuni imunoprofilactice 

Asigurarea indemnitatii terito-
riului prin acțiuni imunoprofi-
lactice la animale. 

Actiuni imunoprofilactice 
Vaccinari: 1.057.917 capete 



 76 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Controlul schimburilor intra-
comunitare, importurilor și 
exporturilor  de animale vii și 
de produse de origine anima-
lă și nonanimală. 

Efectuarea de controale oficiale 
prin inspecții și recoltari de 
probe. 

Ori de cate ori este cazul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța 
Alimentelor Vâlcea 

 
 

 

Asigurarea stării de sănătate 
și bunăstare a animalelor 
prin supravegherea și diag-
nosticul bolilor la animale. 

Supravegherea și diagnosticul 
bolilor la animale prin examene 
de laborator bacteriologice, vi-
rusologice, serologice, parazi-
tologice, morfopatologice, toxi-
cologice 

Nr.probe segment animal: 53.173 
(Ord. 35/2016) 

Asigurarea desfășurării acti-
vităților sanitar veterinare 
organizate la nivel județean 

Realizarea programului de su-
praveghere prin control oficial 
și/sau  prelevare probe la nivel 
județean 

Nr.controale: 4.111 
        → segment animal:3.198 

→ segment non-animal:913 
 

Nr.probe:45.195 
→ segment animal:44.835 

  → segment non-animal:360 
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Capitolul IX. Cercetare, inovare și digitalizare 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

1. 

 

Promovarea măsurilor care 
sprijină digitalizarea siste-
mului de educație şi focali-
zarea pe utilizarea tehnolo-
giilor IT pentru procesul de 
predare-învățare și pentru 
managementul educațional. 
 

 

Promovarea digitalizării siste-
mului de educație în unitățile 
școlare din județul Vâlcea.   
 

Implementarea programelor M.E.C. 
privind măsurile care sprijină digitali-
zarea educației în județul Vâlcea: 
accesul la Internet, utilizarea catalo-
gului electronic, realizarea bibliotecii 
virtuale cu manuale, ghiduri și auxi-
liare.   

Promovarea și accesarea materialelor 
postate pe platforma ,,Resurse Educa-
ționale Deschise”  (RED). 

Completarea la zi a platformei SIIIR 
(Sistemul Informatic Integrat al 
Învățământului din România). 

Monitorizarea pregătirii cadrelor di-
dactice și a managerilor în domeniul IT. 

Inspectoratul Școlar 
Județean Vâlcea 

UAT 
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Capitolul X. Muncă și protecție socială 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Piața muncii, pensii și asigurări sociale 

1. Creșterea capacității Agenției 
Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Vâlcea de 
identificare a oportunităților 
de angajare și sprijinirea, 
prin resurse proprii sau ex-
ternalizate, a șomerilor, în 
găsirea unui loc de muncă. 

Reuniuni organizate în scopul 
informării cu privire la măsurile 
de stimulare a ocupării forţei 
de muncă acordate de SPO și 
oferirii de sprijin in vederea 
accesării acestor măsuri. 

Număr de reuniuni organizate în 
scopul informării cu privire la măsurile 
de stimulare a ocupării forţei de 
muncă acordate de SPO și oferirii de 
sprijin în vederea accesării acestor 
măsuri. 

Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 

Vâlcea 
 

Facilitarea accesului angaja-
torilor la resurse naționale 
pentru pregătirea angajaților 
astfel încât să crească efici-
ența programelor de formare 

Reuniuni organizate în scopul 
facilitării accesului angajato-
rilor la resurse naționale pentru 
pregătirea angajaților, astfel 
încât să crească eficiența pro-
gramelor de formare. 

Număr de reuniuni organizate în sco-
pul facilitării accesului angajatorilor la 
resurse naționale pentru pregătirea 
angajaților, astfel încât să crească 
eficiența programelor de formare. 

Creșterea capacității Agenției 
de a realiza prognoze/eva-
luări ex-ante privind evoluția 
pieței muncii, astfel încât să 
se anticipeze prioritățile în 
domeniu, respectiv să se 
fundamenteze corespunzător 
luarea deciziilor 

Pregătirea profesională a unui 
funcționar în vederea creșterii 
capacității Agenției de a realiza 
prognoze/evaluări ex-ante pri-
vind evoluția pieței muncii, 
astfel încât să se anticipeze 
prioritățile în domeniu, respec-
tiv să se fundamenteze cores- 
punzător luarea deciziilor. 

1 funcționar pregătit profesional 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Continuarea măsurilor de 
sprijin a angajaților și an-
gajatorilor în perioada post-
pandemie Covid-19, inclusiv 
prin susținerea acestora din 
fonduri europene sau alte 
mecanisme 
 

Acordarea măsurilor de sprijin  
angajaților și angajatorilor în 
perioada post-pandemie Covid 
19, inclusiv prin susținerea a-
cestora din fonduri europene 
sau alte mecanisme. 

Număr de angajatori  și angajați 
sprijiniți 

 
 

Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 

Vâlcea 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

2. 

 

 

Asigurarea unui serviciu pu-
blic stabil, profesionist, tran-
sparent, eficient și în intere-
sul cetățenilor 

Eficientizarea activității de so-
luționare a cererilor de înscr-
iere la pensie și a altor drepturi 
care se acordă beneficiarilor. 

• Ponderea cererilor de înscrieri noi la 
pensie soluționate în termenul legal. 

Casa Județeană de Pensii 
Vâlcea 

Acordarea corectă și la timp 
a prestațiilor de asigurări so-
ciale 

Reducerea numărului de cereri 
de pensionare soluționate pes-
te termenul legal. 

• Timpul mediu de soluționare a 
cererilor de înscriere nouă la pensie 

Asigurarea transparenței și 
îmbunătățirea calității comu-
nicării în cadrul sistemului de 
pensii publice 

Asigurarea infrastructurii 
software și hardware la nivel 
optim 

• Număr de conturi de utilizatori 
deschise pe portalul on-line CNPP 

Creșterea veniturilor la bu-
getul asigurărilor sociale de 
stat 

Urmărirea valorificării în totali-
tate a biletelor de tratament 
distribuite în sucursalele 
TBRCM 

• Gradul de valorificare a biletelor de 
tratament distribuite prin sucursa-
lele TBRCM 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Creșterea calității serviciilor 
publice prin măsuri de creș-
tere a eficienței utilizării re-
surselor financiare, materiale 
și umane 

Optimizarea resurselor financi-
are și umane specializate în ac-
tivitățile de stabilire și de plată 
a prestațiilor către beneficiarii 
sistemului public de pensii. 

• Cheltuiala medie pentru un bene-
ficiar de prestații 

Casa Județeană de Pensii 
Vâlcea 

Creșterea numărului de asi-
gurați cu contracte de asigu-
rare socială 

Acțiuni de promovare/mediati-
zare a beneficiilor asigurării 
facultative, prin toate canalele 
de comunicare. 

• Gradul de creștere a valorii medii a 
sumelor asigurate pe bază de 
contract de asigurare socială 

Acordarea unor servicii co-
recte, de calitate privind ex-
pertiza medicală asupra ca-
pacității de muncă 

Examinarea corectă, imparțială 
a solicitanților unei pensii de 
invaliditate ăn vederea emiterii 
deciziei medicale asupra capa-
cității de muncă 

• Număr de decizii medicale asupra 
capacității de muncă emise 

Prestarea unor servicii im-
parțiale, eficiente, de revizu-
ire a pensionarilor de invali-
ditate 

Revizuirea periodică a pensio-
narilor, cu menținere sau 
schimbarea gradului de invali-
ditate 

• Număr de revizuiri medicale ale 
pensionarilor de invaliditate 

 

Asigurarea evidenței modului 
de acordare a prestațiilor și a 
serviciilor de asigurare pen-
tru accidente de muncă și boli 
profesionale 
 

Evidența accidentelor de mun-
că și a bolilor profesionale, 
precum și a cheltuielilor gene-
rate de acestea 

• Numărul/valoarea prestațiilor pen-
tru ccidente de muncă și boli 
profesionle acordate anual 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Protecţie pentru victimele traficului de persoane 
 

3. 
Coordonarea eforturilor de 
prevenire a fenomenului tra-
ficului de persoane, în special 
în rândul grupurilor vulnera-
bile, cu ceilalţi actori implica-
ţi în lupta împotriva traficului 
de persoane  

Campanie privind identificarea 
şi combaterea cazurilor de 
muncă nedeclarată în domenii 
susceptibile utilizării frecvente 
a acesteia: construcții, protec-
ție și pază, service auto, 
depozite, comerț - lanțurile de 
aprovizionare (încărcare-des-
cărcare), notariate, birou avo-
catură și de arhitectură. 

Nr.controale 
 

Nr.sancţiuni contravenţionale 
 

Nr.măsuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campanie privind verificarea 
modului de respectare de către 
angajatori a prevederilor Legii 
nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter oca-
zional desfăşurate de zilieri, cu 
modificările şi completările ul-
terioare, şi a normelor de apli-
care a acesteia. 

Nr.controale 
 

Nr.sancţiuni contravenţionale 
 

Nr.măsuri 

Acțiune de identificare şi com-
batere a cazurilor de muncă 
nedeclarată în domeniul  pres-
tărilor de servicii. 

Nr.controale 
 

Nr.sancţiuni contravenţionale 
 

Nr.măsuri 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

4. 
Îmbunătăţirea sistemului de 
protecţie, asistenţă şi reinte-
grare socială a victimelor 
traficului de persoane; 

-Prevenirea cazurilor de trafic 
de minori din centrele de tip 
rezidențial; 
 

-Coordonarea eforturilor de 
prevenire a fenomenului tra-
ficului de persoane, în special 
în rândul grupurilor vulnera-
bile, cu ceilalți actori implicați 
în lupta împotriva traficului de 
persoane;  

• minim 2 sesiuni informative  
 
 
 
 
• colaborarea cu minim 2 instituții 

implicate în lupta împotriva 
traficului de persoane;   

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

C.P.E.C.A. 
ANITP 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Protecție socială. Incluziune socială și reducerea sărăciei. 
 

5. 
Administrarea într-un sistem 
unitar de plată a beneficiilor 
de asistenţă socială şi gestio-
narea programelor privind 
serviciile sociale susţinute de 
la bugetul de stat. 
 
 
 
 
 
 

Gestionarea şi plata lunară a 
beneficiilor de asistenţă 

socială și a programelor de 
servicii sociale la nivel 

teritorial; 
 
 
 
 
 
 
 

• Nr. de dosare restituite primăriilor/ 
Nr. total de dosare primite (cazuri 
noi); 
 

• Nr. de dosare verificate din punctul 
de vedere al îndeplinirii condițiilor 
de eligibilitate/ Nr. total de dosare 
primite (cazuri noi); 
 

• Nr. de dosare introduse în pro-
gramul informatic Safir/ Nr. dosare 
primite; 

 
 
 
 
 

Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
Administrarea într-un sistem 
unitar de plată a beneficiilor 
de asistenţă socială şi gestio-
narea programelor privind 
serviciile sociale susţinute de 
la bugetul de stat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monitorizarea modului de recu-
perare a sumelor acordate în 
mod necuvenit cu titlu de be-
neficii de asistență socială 

• Nr. de modificări, încetări, suspen-
dări, reluări la plată a drepturilor la 
beneficii de asistență socială - 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 urgență acordate; 
 

• Nr. iniţial de solicitări de ajutor de 
urgență; 
 

• Nr. propuneri de ajutoare de ur-
gență trimise la M.M.P.S. spre 
aprobare/ Nr. de solicitări de aju-
toare de urgență înregistrate în 
agenție; 

 

• Nr. suspiciuni apărute în urma în-
crucișărilor pe tipuri de beneficii; 
 

• Numărul de formulare primite şi 
transmise fizic și/ sau electronic 
/Nr.total de solicitări; 
 

• Numărul total de formulare înre-
gistrate în agenție; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
 
 

• Valoarea debitelor constituite/ Va-
loarea plăților; 
 

• Numărul cazurilor de plăţi necuve-
nite identificate; 
 

• Sume recuperate/Valoarea debite-
lor constituite; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminuarea erorii și fraudei 
prin desfășurarea unei activi-
tăţi riguroase de control a 
aplicării măsurilor legale pri-
vind activităţile de stabilire şi 
acordare a beneficiilor de a-
sistenţă socială şi de furni-
zare a serviciilor sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea, controlul și monito-
rizarea modului de aplicare şi 
respectare a reglementărilor 
ce privesc modul de acordare 

a beneficiilor de asistenţă 
socială 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea, controlul și monito-
rizarea modului de aplicare şi 
respectare a reglementărilor 

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

• Nr. controale inopinate efectuate/ 
Nr. de solicitări (petiții) înregistrate; 

 

• Nr nereguli/persoane cărora bene-
ficiul social le-a fost acordat în mod 
necuvenit/ Nr. total beneficiari (pe 
fiecare tip de beneficiu de asistență 
socială și cumulat pe toate 
beneficiile de asistență socială);  

 

• Valoarea debitelor constituite; 
 

• Nr. măsuri implementate de U.A.T. 
– uri/ Nr. de măsuri recomandate ca 
urmare a controalelor; 

 

• Nr. serviciilor sociale verificate/ Nr. 
serviciilor sociale de verificat 
transmise de ANPIS; 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Diminuarea erorii și fraudei 
prin desfășurarea unei activi-
tăţi riguroase de control a 
aplicării măsurilor legale pri-
vind activităţile de stabilire şi 
acordare a beneficiilor de a-
sistenţă socială şi de furni-
zare a serviciilor sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

standardelor de calitate şi de 
cost 

 
 

 
 

 
Evaluarea, controlul și monito-
rizarea respectarii criteriilor și 
standardelor minime de cali-
tate – licențierea serviciilor 

sociale 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4. Asigurarea accesului 
neingradit al persoanelor cu 

dizabilități la mediul fizic, 
informațional și 
comunicațional 

 

• Nr. controale inopinate efectuate/ 
Nr. solicitărilor (petițiilor) înregistra-
te; 
 

• Nr. măsurilor implementate/ Nr. 
măsurilor dispuse ca urmare a 
controalelor realizate; 
 

• Nr. sancțiunilor aplicate/ Nr. total de 
controale;  

 
• Nr. solicitări de evaluare transmise 

de MMPS/ Nr. evaluărilor în teren 
realizate; 

 

• Nr. măsurilor implementate/ Nr. 
măsurilor recomandate; 

• Nr. sancțiunilor aplicate (suspen-
dări, retrageri licențe, sancțiuni con-
travenționale)/ Nr. total de verificări 
 

• Nr. sancțiunilor aplicate (suspen-
dări, retrageri licențe, sancțiuni con-
travenționale); 

 

• Nr. instituțiilor verificate/ Nr. institu-
țiilor de verificat conform planului 
anual primit de la ANPIS; 

 

• Nr. controale inopinate efectuate/ 
Nr. controalelor (petițiilor) înregis-
trate; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Diminuarea erorii și fraudei 
prin desfășurarea unei activi-
tăţi riguroase de control a 
aplicării măsurilor legale pri-
vind activităţile de stabilire şi 
acordare a beneficiilor de a-
sistenţă socială şi de furni-
zare a serviciilor sociale 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.5. Promovarea acţiunilor de 
informare şi consiliere a 

autorităţilor locale şi 
beneficiarilor cu privire la 

beneficiile de asistenţă socială 
şi serviciile sociale 

 

• Nr. Masuri implementate/Nr. Masuri 
dispuse ca urmare a controalelor 
realizate 
 

• Nr. sancțiunilor aplicate/ Nr. total de 
controale 

 
• Nr. sesiunilor de informare şi con-

siliere organizate; 
 

• Nr. entităților şi persoanelor parti-
cipante; 

 

• Nr. instituțiilor consiliate ca urmare 
a controlului (fișe de consiliere) 

 

 

 

 

 
Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

6. 
Creșterea calității și eficien-
ței  activității Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea 
prin îmbunătățirea și eficien-
tizarea modului de comuni-
care cu beneficiarii direcți, 
modul de stabilire şi acordare 
a beneficiilor de asistenţă 
socială și monitorizare a 
procesului de furnizare a 

 

-Dezvoltarea platformei națio-
nale Sistem Național de 
Management privind Dizabilita-
tea - SNMD pentru colectarea, 
stocarea datelor și distribuirea 
informațiilor referitoare la per-
soanele cu handicap către au-
toritățile publice centrale, lo-
cale beneficiari individuali și 
parteneri instituționali;    

 
 

• 1 bază de date  dosare persoane 
adulte și copii cu dizabilități, ges-
tionată electronic;        

• 1 interfață standardizată de interco-
nectare/raportare RENPH 

 
 
 
 

 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
M.M.P.S. 

A.N.D.P.D.C.A.  
aplicant  

 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

partener  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

serviciilor și beneficiilor de 
asistență socială la nivel 
județean; 
 
 
 
 
 
 
 

-Realizarea unui Sistem 
Informatic Național pentru 
Adopție - SINA disponibil la 
nivel național, care să permită 
cetățenilor și instituțiilor cu 
responsabilități în domeniul 
protecției drepturilor copilului 
și adopției accesul la servicii 
electronice, informații și 
schimb bidirecțional de date;   
 

-Adaptarea în funcţie de 
modificările legislative și cu 
respectarea standardelor de 
calitate, a regulamentului de 
organizare şi funcţionare, orga-
nigramei, fişelor posturilor și 
fișe de evaluare; 
 

-Creşterea calităţii şi eficienţei 
serviciilor sociale oferite prin 
perfecţionarea, calificarea, in-
struirea, organizarea întâlniri-
lor peer to peer review și for-
mare  profesională a persona-
lului din structurile proprii; 

 
 
• 1 interfață web cu 4 nivele de 

sofisticare  pentru domeniul protec-
ției copilului din România(pentru 
cetățenii și alți actori implicați în 
procesul de adopție națională și 
internațională);  
 

 
• 1 ROF  
• 1 Organigramă  

• 1 Stat funcții  
• Fişe post 
• Fişe evaluare 
• Declarații de avere, de interese 

pentru funcționarii publici și per-
sonalul contractual de conducere.  
 
 

• minim 3 cursuri     perfecționare 
• minim 5 sesiuni de instruire; 
• minim 2 cursuri de calificare; 
• minim 3 întâlniri de tip peer review; 
• minim 1 curs de formare organizate 

prin programe de interes național. 

 
 
 

M.M.P.S. 
A.N.D.P.D.C.A.  

aplicant 
 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
partener  

 
 
 
 
 
 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
 
 
 
 
 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
M.M.P.S. 

A.N.D.P.D.C.A.  
 

Îmbunătățirea colaborării cu 
serviciile publice de asistență 
socială locale şi cu furnizorii 
privați de servicii sociale 

-Acordarea sprijinului metodo-
logic autorităţilor locale res-
ponsabile în înfiinţarea/dez-
voltarea serviciilor sociale, pre-

 
• minim 3 colaborări;  

 
 

 
 
 
 



 88 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

acreditați în vederea dezvol-
tării și diversificării rețelei de 
servicii sociale; 

venirea separării copilului de 
familie, în funcţie de resursele 
disponibile; 
 

-Dezvoltarea de parteneriate 
cu furnizori privați 
 

 
 
 
 
• minim 2 parteneriate; 

 
Consiliul Județean Vâlcea - 

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

Informarea publicului cu 
privire la serviciile sociale 
existente la nivel local/jude-
țean în conformitate cu pre-
vederile H.G. nr.797/2017  
art. 6. 

-Actualizarea informațiilor pu-
blicate pe site-ul DGASPC;  
 

-Organizarea campaniilor de 
informare și sensibilizare a 
comunității, organizate în 
colaborare cu alte servicii 
publice de interes local, 
organism private; 
 

-Organizarea de campanii de 
promovare a serviciilor sociale 
ale serviciului public de asis-
tență socială; 
 

-Organizarea de acțiuni de 
informare a publicului în zilele 
stabilite la nivel 
Național/Internațional; 
 

-Organizarea de întâlniri 
tripartite cu furnizori de servicii 
sociale, organizații de volunta-
riat, asociații ale persoanelor 
beneficiare, etc. 
 

• 1 site actualizat 
 
 
 
 
• minim 7 campanii de informare/ 

sensibilizare  
 
 
 
 
• minim 2 campanii de promovare 

 
 
 
• minim 10 acțiuni; 

 
 
 
 
• 2 întâlniri (semestriale);  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

-Informarea mass media  a opi-
niei publice; 

 
 
• minim 10 informări. 

 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

 

Întărirea capacității Direcției 
Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vâlcea 
de gestionare a crizei sanita-
re COVID – 19  

-Dotarea centrelor sociale re-
zidențiale publice pentru cate-
gorii vulnerabile (persoane vâr-
stnice/persoane cu dizabilități/ 
copii, etc.) 

• 1 proiect în evaluare; 

Accesarea proiectelor/pro-
gramelor în funcţie de ne-
voile identificate şi de opor-
tunităţile existente;  

-Identificarea nevoilor, elabo-
rarea şi depunerea cererilor de 
finanţare (în calitate de apli-
cant sau în parteneriat); 

• minim 1 cerere de finanţare; 
• minim 1 parteneriat încheiat.  

Consiliul Județean Vâlcea - 
M.M.P.S. 

D.G.A.S.P.C Vâlcea 
C. J. Valcea  

A.P.L. 

Eficientizarea utilizării fon-
durilor alocate cu scopul 
creşterii calităţii serviciilor 
sociale; 

-Gestionarea şi administrarea 
eficientă a patrimoniului pentru 
îndeplinirea obiectivelor struc-
turilor/compartimentelor insti-
tuţiei; 

• încadrarea eficientă în alocaţiile bu-
getare aprobate  

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

C.J. Vâlcea  
 

Obiective și acțiuni specifice asistenței sociale a copilului/tânărului și familiei 

 
 

Creşterea calităţii furnizării 
serviciilor sociale în vederea 
promovării unei protecţii so-
ciale active oferite copiilor 
aflaţi în medii defavorizate și 
a familiilor acestora cât și 
prevenirea separării copilului 
de familie;   
 

-Identificarea și evaluarea 
copiilor aflați în situații de risc 
de separare de familie; 
 

-Încheierea acordurilor de 
colaborare interinstituţională 
care să asigure aplicarea  mă-
surilor de intervenţie multidis-
ciplinare pentru prevenirea se-
parării copilului de familie, 

• număr de cazuri identificate în care 
copiii sunt victime ale abuzurilor de 
orice tip;  

 
 
 
• minim 5 acorduri/convenții de cola-

borare încheiate; 
  

  
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C Vâlcea 
A.J.P.I.S. Vâlcea  

A.P.L. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
 
 
 
 

prevenirea şi  combaterea abu-
zului/neglijării/exploatării, 
combaterea violenței; 
 

-Intensificarea colaborării cu 
autoritățile locale pentru cu-
noașterea serviciilor la nivelul  
comunității și pentru încura-
jarea accesării acestora; 
-Respectarea standardelor mi-
nime obligatorii în domeniul 
protecției copilului, promova-
rea parteneriatului și media-
tizarea serviciilor oferite; 
 

-Derularea de acțiuni de infor-
mare și de distribuire a mate-
rialelor informative privind 
drepturile copilului pentru pre-
venirea separării de familie, 
prevenirea şi combaterea abu-
zului/neglijării/exploatării,com-
baterea violenței; 

 
 
 
 
• minim 5 colaborări 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• minim 3 acțiuni  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Județean Vâlcea - 

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

A.P.L. 
 

Creșterea calității serviciilor 
sociale, conform Strategiei 
Naționale pentru protecția și 
promovarea drepturilor copi-
lului 2014-2020 și Planului 
Operațional pentru imple-

-Continuarea procesului de  
închidere a centrelor de pla-
sament de tip vechi și înfi-
ințarea de noi servicii pe model 
familial și a serviciilor sociale 
pentru copiii cu dizabilități; 

• minim 2 centre închise; 
• achiziționarea a 4 apartamente 

sociale; 
• 1 echipă mobilă pentru copiii cu 

dizabilități. 

Consiliul Județean Vâlcea - 
M.M.P.S. 

D.G.A.S.P.C Vâlcea 
C.J. Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

mentarea Strategiei naționa-
le;      

 
 
 

Eficientizarea sistemului de 
servicii de îngrijire de tip 
familial prin consolidarea 
rețelei de asistenți maternali 
profesioniști; 

-Implementarea in parteneriat 
cu A.N.D.P.D.C.A. a proiectului 
TEAM-UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor  
ce vizează: 
-dezvoltarea rețelei de asistenți 
maternali;  
-susținerea programului de 
formare profesională destinat 
acestora;   

• 1 proiect în implementare în par-
teneriat cu A.N.D.P.D.C.A.; 

•  5 persoane evaluate,  cursate și 
atestate ca asistent maternal pro-
fesionist, în vederea angajarii;  

• 273 AMP formați profesional; 
• număr de copii ce vor beneficia de 

îngrijire individualizată/ persona-
lizată; 

Consiliul Județean Vâlcea - 
M.M.P.S. 

A.N.D.P.D.C.A 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

C.J. Vâlcea 

Întărirea capacității institu-
ționale prin dezvoltarea unui 
sistem eficient în domeniul 
prevenirii şi combaterii vio-
lenţei în familie; 
 

-Implementarea în parteneriat 
cu A.N.E.S. a proiectului 
“Venus - Impreună pentru o 
viată în siguranță!”; 
 

-Acordarea de  servicii specia-
lizate destinate victimelor vio-
lenţei;  

• 1 proiect în implementare în parte-
neriat cu A.N.E.S; 

 

• minim 6 persoane găzduite; 
• minim  2 campanii; 
• minim 14 persoane consiliate 

psihologic; 
• minim 34 persoane consiliate 

vocațional; 
 

 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
M.M.P.S.  

 

 A.N.E.S. 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

C.J. Vâlcea 

Îmbunătăţirea sistemului de 
protecţie, asistenţă şi reinte-
grare socială a victimelor tra-
ficului de persoane; 

-Prevenirea cazurilor de trafic 
de minori din centrele de tip 
rezidențial; 
 

-Coordonarea eforturilor de 
prevenire a fenomenului trafi-
cului de persoane, în special în 
rândul grupurilor vulnerabile, 

• minim 2 sesiuni informative  
 
 
 
• colaborarea cu minim 2 instituții 

implicate în lupta împotriva 
traficului de persoane;   

 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

C.E.P.E.C.A. 
ANITP 



 92 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

cu ceilalți actori implicați în 
lupta împotriva traficului de 
persoane;  
 

Creșterea numărului de a-
dopții și a gradului de infor-
mare a populației cu privire la 
procedura adopției; 

-Realizarea de acțiuni pentru 
promovarea adopției, informa-
re și mediatizare, sensibiliza-
rea familiilor în scopul adopției 
copiilor; 
 

• minim 4 acțiuni de informare şi 
mediatizare; 

 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

 

Reducerea timpului petrecut 
în sistemul de protecție a 
tinerilor din sistem, prin asi-
gurarea unor alternative în-
soțite de măsuri de sprijin și 
de încurajare a abilităților de 
viață independentă; 

-Realizarea de acţiuni de in-
formare, orientare şi consi-liere 
a tinerilor din serviciile rezi-
dentiale din cadrul DGASPC 
Vâlcea cu privire la deprinderile 
de viață independentă şi măsu-
rile de suport oferite de stat, cu 
respectarea standardelor mini-
me obligatorii în domeniul pro-
tecției copilului;   
 

-Respectarea standardelor mi-
nime obligatorii în domeniul 
protecției copilului promovarea 
parteneriatului și mediatizarea 
popularizarea serviciilor oferite  

 
 
 
 
 
 
 

 
• minim 20 tineri informați/consiliați; 

 
  
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

 

Evaluarea, stimularea și an-
gajarea tinerilor care provin 
din centrele de plasament, pe 
piața muncii cât și mențin-

-Sprijinirea tinerilor care pără-
sesc sistemul de protecție, în  
accesarea unui loc de muncă 
şi/sau locuință, asigurarea de 

• minim 8 tineri angajaţi/integraţi; 

 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

A.J.O.F.M. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

erea locului de munca de că-
tre aceștia; 

servicii specializate pentru tine-
rii cu dizabilități. 

Acțiuni specifice asistenței sociale a persoanelor adulte cu dizabilități 

 
Restructurarea centrelor re-
zidențiale pentru persoanele 
adulte cu handicap; 

-Demersuri pentru obținerea 
avizului din partea Autoritatea 
Națională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, 
Copii și Adopții (ANDPDCA). 

• 4 centre rezidențiale pentru persoa-
ne cu dizabilități restructurate. 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

A.N.D.P.D.C.A. 

Reorganizarea centrelor rezi-
dențiale pentru persoanele 
adulte cu handicap; 

-Demersuri pentru obținerea 
avizului din partea ANDPDCA. 

• 2 centre rezidențiale pentru per-
soane cu dizabilități reorganizate 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

A.N.D.P.D.C.A. 

Creșterea impactului pozitiv 
asupra calității vieții famili-
ilor persoanelor cu dizabili-
tăți și prevenirea instituțio-
nalizării; 

-Înființarea de noi servicii so-
ciale pentru persoane adulte cu 
dizabilități, oferirea alterna-
tivelor de viață independentă 
sau semiindependentă în co-
munitate;      

• 2 centre de îngrijire și asistență; 

• 1 locuință protejată; 
• 1 centru de zi de servicii de 

recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu;  

• 1 echipă mobilă pentru persoane 
adulte cu dizabilități. 

 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

A.P.L. 
 
 

Stimularea și extinderea mă-
surilor de încurajare a anga-
jării pe piața muncii a per-
soanelor adulte cu dizabilităţi 
pentru o viață activă și inclu-
ziune în muncă; 
 

-Consilierea persoanelor cu di-
zabilităţi institutionalizate care 
pot fi încadrate în muncă, 
încurajarea integrarii profesio-
nale şi orientarea acestora 
catre meserii adecvate; 
 

-Dezvoltarea relaţiilor partene-
riale, realizarea şi distribuirea 
de materiale informative pen-

 
 

• minim 20 beneficiari consiliați  
 
 
 
 
• minim 2 acorduri de parteneriat; 

 
Consiliul Județean Vâlcea - 

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

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

Alte instituții 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

tru popularizarea serviciilor 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi pentru 
promovarea drepturilor per-
soanelor cu dizabilităţi,  egali-
tatea de şanse; 
 

-Atragerea de surse de finan-
țare externă, sponsorizări, do-
naţii, pentru îmbunătăţirea ca-
lităţii seviciilor oferite; 

• minim 4 acţiuni de promovare a 
drepturilor persoanelor cu dizabili-
tăţi 

 
 
 
 
• minim 2 surse de finanţare;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creșterea capacității benefi-
ciarilor de a accesa și utiliza 
serviciile destinate persoa-
nelor adulte cu dizabilități;  
 

-Elaborarea si distribuirea de  
materiale informative care să 
vizeze sensibilizarea comuni-
tăţilor privind situaţiile posibil 
generatoare de marginalizare 
şi excluziune socială; 
 

-Organizarea de campanii de 
promovare a serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte 
cu dizabilități; 

• minim 5 materiale informative;  
 
 
 
 
 
 
• minim 2 campanii;  

 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

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

Alte instituții relevante  
 

Asigurarea drepturilor si faci-
lităților Stabilite prin Legea 
448/2006 cu modificările 
ulte-rioare, privind protecția 
și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap cu 
modificările și completă-rile 
ulterioare   

 
 
-Punerea la dispoziție a dreptu-
rilor prevăzute de lege; 
 
  

• drepturi pentru cca. 25.000 benefi-
ciari; 

 

 
Consiliul Județean Vâlcea - 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
A.J.P.I.S. Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Acțiuni specifice asistenței sociale a persoanelor vârstnice 

 
Combaterea riscului de ex-
cluziune socială şi creşterea 
calităţii vieţii persoanelor 
vârstnice;  

-Asigurarea de asistență spe-
cializată persoanelor vârstnice 
 

-Realizarea de acțiuni de me-
diatizare, popularizare,campa-
nii de informare, distribuire de 
materiale publicitare  informa-
tive ce vizează sensibilizarea 
comunităților privind situa-țiile 
posibil generatoare de margi-
nalizare și excluziune socială 

• gradul de ocupare a centrului 
existent;  

 
 
• minim 5 acțiuni de mediatizare; 

 

 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea  - 
D.G.A.S.P.C. Valcea 

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

 
 
 
 
 

Combaterea riscului de ex-
cluziune socială şi creșterea 
calității vieții a persoanelor 
vârstnice prin oferirea servi-
ciilor de tip rezidential pentru 
persoanele vârstnice cu res-
pectarea standardelor de ca-
litate minime obligatorii;  
 

-Oferirea serviciilor de asis-
tență socială, consiliere psiho-
logică, recuperare și petrecere 
a timpului liber, asistență me-
dicală curentă, găzduire, hră-
nire, îngrijire și igienă perso-
nală, accesibilitate și siguranță 
în comunitate;  

 
 

 
 

• minim 25 persoane vârstnice;       
 
 
 

Creşterea calităţii serviciilor 
sociale de asistenţă socială, 
consiliere psihologică, recu-
perare şi petrecere a timpului 
liber, asistenţă medicală cu-
rentă, găzduire, hrănire, în-
grijire şi igienă personală, si-
guranţă şi accesibilitate în 

-Implementarea în parteneriat 
cu A.P.L- uri a proiectelor ce 
vizează   înființarea centrelor 
de zi în scopul creșterii calității 
vieții și egalității de șanse pen-
tru vârstnici; 
-Încheierea de parteneriate 
privind persoanele vârstnice cu 

 
• 12 suporturi informaționale elabo-

rate;  
 
 
 
 
• minim 2 parteneriate;  

 
Consiliul Județean Vâlcea - 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
A.P.L. 

Alte instituţii  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

comunitate pentru persoane 
vârstnice domiciliate în jude-
ţul Vâlcea. 
 

autorităţi publice locale, in-
stituţii publice, organizaţii ne-
guvernamentale în vederea ac-
cesării de finanțări nerambur-
sabile  
 

- Organizarea de întâlniri între 
specialiști din cadrul DGASPC 
Valcea si din S.P.A.S.–uri, în 
vederea îndrumării metodolo-
gice conform legislației în vi-
goare.     

 
 
 
 
 
 
• minim 4 întâlniri.  

 

 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

A.P.L. 
Alte instituţii  

 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

7. 
 

Combaterea violenţei 
domestice 

Cunoaşterea şi aplanarea stări-
lor conflictuale în vederea pre-
venirii faptelor de violenţă 
 
 
Organizarea de activităţi pre-
ventive în domeniu 
 

• număr stări conflictuale intrafami-
liale identificate și aplanate  

 

• număr infracţiuni violenţă domes-
tică sesizate 

 

• număr activităţi preventive desfăşu-
rate 

 
 
 

 

Inspectorat de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
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Capitolul XI. Sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

1. 
Derulare programe naționale 
de sănătate existente și pre-
gătire pentru implementare 
noi programe de sănătate 
prin supravegherea, monito-
rizarea și transmiterea date-
lor de sănătate publică de la 
nivelul județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, con-
form solicitarilor legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derulare Programe Națio-
nale (PN) boli transmisibile 
(prin actiuni specifice conform 
metodologiilor anuale) 
 

1.  PN de vaccinare; 
 

2. PN de supraveghere şi con-
trol a bolilor transmisibile 
prioritare; 

 

3. PN de prevenire, suprave-
ghere şi control a infecţiei 
HIV/SIDA; 

4. PN de prevenire, suprave-
ghere şi control a tubercu-
lozei; 

5. PN de supraveghere şi limi-
tare a infecţiilor asociate a-
sistenței medicale şi a rezis-
tenței microbiene, precum 
și de monitorizare a utilizării 
antibioticelor. 

Indicatori de eficiență derulare pe 
program: 

 
1. acoperirea vaccinală cu vaccinuri 
din Calendarul național de vaccinare 
la vârstele de 12 şi 18 luni: 95%; 
 

2. nr. Activităţi supraveghere 
efectuate ; 
 

3.1 procent de persoane testate în 
laboratorul DSP Valcea din totalul 
persoanelor testate din grupele la 
risc testate în judeţ: minim 30%; 
3.2 procent de gravide testate HIV 
în maternităţi din totalul gravidelor 
din judeţ: minim 60%; 
 

4. nr. persoanelor examinate pentru 
depistarea cazurilor de tuberculoză; 
 

5.nr. cazuri IAAM depistate și inves-
tigate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direcția de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Compartiment supraveghere și 
control boli transmisibile 

Derulare PN de monitori-
zare a factorilor determi-
nanţi din mediul de viaţă şi 
muncă (prin acțiuni specifice 

Indicatori de eficiență derulare pe 
domeniu program: 

 

1.Nr.probe/chestionare/machete/caz 
înregistrat și investigat realizate 

Direcția de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 

Compartiment Igiena mediului 
Igiena alimentului 
Medicina muncii 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Derulare programe naționale 
de sănătate existente și pre-
gătire pentru implementare 
noi programe de sănătate 
prin supravegherea, monito-
rizarea și transmiterea date-
lor de sănătate publică de la 
nivelul județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, con-
form solicitarilor legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fiecărui domeniu conform 
metodologiilor anuale) 
 
1.Domeniu factori de risc din 
mediul de viaţă; 
 

2.Domeniu factori de risc din 
mediul de muncă; 
 

3.Domeniu factori de risc ali-
mentari şi de nutriţie 

pentru factorii de mediu (apă 
potabila, aer, habitat); 
Nr sinteze programate/ nr sinteze 
realizate; 
 

2.Nr.probe/chestionare/machete/caz 
înregistrat și investigat realizate pen-
tru factorii din mediul de muncă;  
Nr sinteze programate/ nr sinteze 
realizate; 
 

3.Nr.probe 45/ chestionare 50/ 
machete 1/ caz înregistrat și 
investigat – în situația apariției unui 
focar TIA realizate pentru factorii 
alimentari și de nutriție; 
Nr sinteze programate 9/ nr sinteze 
realizate. 

Control sanitar 

PN de boli netransmisibile 
PN  de depistare precoce activă 
a cancerului prin screening 
organizat; 
Subprogramul de depistare 
precoce activă a cancerului de 
col uterin. 

Nr. femei evaluate prin screening cu 
formulare FS1 completate 

 
Direcția de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Compartiment Boli 
netranmisibile 

 

PN de  evaluare şi promo-
vare a sănătăţii şi educaţie 
pentru sănătate 
1.Intervenții pentru un stil de 
viaţă sănătos; 

Indicatori de eficiență derulare pe 
acțiuni specifice program PN V.1: 
 

1.Nr.evenimente /campanii naţionale      
Nr.evenimente  /campanii locale  
Nr. beneficiari  proiect RO 19.04  

Direcția de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 

Compartiment 
Igiena școlară 

Statistică medicală 



 99 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Derulare programe naționale 
de sănătate existente și pre-
gătire pentru implementare 
noi programe de sănătate 
prin supravegherea, monito-
rizarea și transmiterea date-
lor de sănătate publică de la 
nivelul județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, con-
form solicitarilor legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Evaluarea stării de sănătate a 
copiilor şi tinerilor; 
 

3.Evaluarea stării de sănătate a 
populaţiei generale. 

Nr beneficiari intervenții în comuni-
tăti vulnerabile  
Nr interventii ALCOINFO privind 
monitorizarea consumului de alcool  
Nr parteneriate încheiate  
Nr participari in comisii interinstitu-
țional   
  Nr  materiale  IEC  realizate 
  
2.Nr. copii monitorizaţi şi investigaţi 
prin acţiuni specifice 
→ Evaluarea nivelului de dezvoltare 
fizică şi  a stării de sănătate pe baza 
examenelor medicale de bilanţ la 
copiii şi tinerii din colectivitatile 
şcolare din mediul urban şi rural; 
→ Evaluarea morbidităţii cronice prin 
dispensarizare în colectivităţile de 
copii şi tineri; 
→ Supravegherea  stării de sănă-
tatea copiilor şi adolescenţilor din 
colectivităţi prin efectuarea triajului 
epidemiologic după vacanţe; 
→ Supravegherea condiţiilor igienico 
sanitare în colectivităţile de copii şi 
tineri 
 

3.Nr.situaţii statistice  lunare și anua-
le transmise MS și decidenților 

Educație pentru sănătate 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Derulare programe naționale 
de sănătate existente și pre-
gătire pentru implementare 
noi programe de sănătate 
prin supravegherea, monito-
rizarea și transmiterea date-
lor de sănătate publică de la 
nivelul județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, con-
form solicitarilor legale. 
 

PN de sănătate a femeii şi 
copilului 
 
1.Subprogramul pentru amelio-
rarea stării de nutriţie a mamei 
şi copilului; 
2.Subprogramul de sănătate a 
femeii. 

Indicatori de eficiență derulare 
program: 
 

1.Nr.  sugari beneficiari de lapte praf; 
2.Nr nou născuti și copii cu 
malnutriție care primesc produse 
specifice; 
3. Nr nou născuți testați în screening 
auditiv ; 
4.Nr. gravide izoimunizate Rh. 

Direcția de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 

Activităţi destinate rezolvării 
problemelor de sănătate publi-
că de interes local. 

Grad de rezolvare propus pentru 
solicitări  notificări sanitare  -100% 
Grad de rezolvare propus pentru 
solicitări   autorizații sanitare – 100% 
Grad de rezolvare propus pentru 
solicitări  certificarea conformității   -
100% 
Grad de rezolvare propus pentru 
solicitări  autorizații liberă practică   -
100% 
Număr analize de laborator efectuate 
la solicitare   

Direcția de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 
Compartiment autorizatii 

sanitare 

  
 
 
 
 

Laborator 

Subprogramul de suprave-
ghere și control al bolilor 
transmisibile prioritare 
( SP.2.1) 

Ex faringiene 50 

Microbiologie 
 

Ex coprobacteriologice 50 

Antibiograme 30 

Subprogramul de suprave-
ghere și control al infecției cu 
HIV( SP.2.2) 

Testari HIV 300 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Programul național de mo-
nitorizare a factorilor deter-
minanți din mediul de viață și 
muncă. 

Analize microbiologice la 
• apa potabilă                                                

Analize fizico-chimice la 
• apa potabilă 

50 
 
 

50 
 

Microbiologie+chimie 

Obtinerea de venituri proprii 
prin efectuarea de analize 
microbiologice la cererea 
unor beneficiari pentru care 
se percep taxe 

Ex faringiene 300 

 
Direcția de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Microbiologie 

 

Ex coprobacteriologice 150 

Ex coproparazitologice 300 

Antibiograme 100 

Antifungigrame 50 

Uroculturi 100 

Antigen HBs 50 

Anticorpi anti-HCV 50 

Teste salubritate,sterilizare, 
aeromicrofloră 

500 

Testari HIV 10 

Analize screening și de confir-
mare pentru sifilis  

50 

Probe apă microbiologie și chi-
mia apei 

1.500 

Control în sănătate publică 
 
 
 
 
 

Controlul respectării normelor 
igienico-sanitare în conformi-
tate cu legislaţia în vigoare şi  a 
calităţii produselor alimentare. 

a) Nr. total de controale: 300 
b) Recolte probe: 5 
c) Probe sanitaţie: 10      

 
Direcţia de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Control Sănătate Publică Controlul respectării normelor 
igienico-sanitare în conformita-

a) instalaţii centrale: 50 
b) instalaţii locale (făntani publice):5 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Control în sănătate publică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te cu legislaţia în vigoare şi  a 
calităţii apei potabile. 

c) verificarea monitorizării de audit a 
apei potabile: 10 
d) verificarea monitorizării de control 
a apei potabile: 10 
e) număr probe recoltate: 5 

Departament control în 
sănătate publică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlul respectării normelor 
igienico-sanitare în conformi-
tate cu legislaţia în vigoare în 
unităţile de turism şi  a calităţii 
apei de imbăiere din piscine si 
ştranduri. 

a)Nr.unităţi de turism controlate: 40 
b)controlul calităţii apei de îmbăiere 
din piscine si ştranduri:20 

Controlul respectării normelor 
igienico-sanitare în conformi-
tate cu legislaţia în vigoare, în 
unităţile care pot reprezenta un 
risc pentru sanătatea publică   
(mediul de viaţă al populaţiei). 

Număr total controale: 210 
 

Controlul pentru verificarea 
normelor de igienă şi sănătate 
publică în cabinetele de înfru-
museţare şi a produselor cos-
metice. 

a) Număr total controale in unităţi, 
din care: 50 
b) Controale  produse cosmetice: 60 

Controlul pentru verificarea 
plasării pe piaţă a produselor 
biocide. 

a) Nr. total controale, din care: 50 
b) Controale pe produse biocide: 5 

Control pentru verificarea nor-
melor de igienă şi sănătate pu-
blică în unităţile de învăţămant. 

  

a) Nr. total controale, din care: 150 
b) Nr.controale pe produs şi meniu, 
conform Legii 123: 15 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Control în sănătate publică 
 

Controlul respectării legislaţiei 
în vigoare în cabinetele medica-
le, unități de asistență medicală 
ambulatorie, unități de asisten-
ță de medicină dentară, unități 
de asistență medicală de 
urgență prespitalicească, labo-
ratoare de analize medicale, 
societăți de turism balnear și de 
recuperare, unități medico-so-
ciale, unități socio-medicale 
pentru vârstnici, cabinete teh-
nică dentară și optică medicală. 

a) Nr. total controale: 155 
b) Număr probe recoltate: 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 
Control Sănătate Publică 
Departament control în 

sănătate publică 

 

Controlul respectării legislaţiei 
în vigoare în unităţile sanitare 
cu paturi. 

a) Număr total de controale integrale 
în spitale: 14 
b) Nr. total controale: 60 
c) Numar controale în ambulatoriu 
integrat: 4 
d) Numar probe recoltate: 5 

Controlul respectării legislaţiei 
în vigoare în unităţile de 
transfuzie sanguină. 

Nr. total controale: 4 
 

Controlul gestionării deşeurilor 
rezultate din activităţile 
medicale. 

Colectare, depozitare deşeuri cu 
potenţial contaminant: 30 
 

Acţiuni de indrumare si 
consultanţă 

Număr total controale: 24 

Controale tematice stabilite de 
DCSP Vâlcea  

Număr total controale: 4 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Controale tematice stabilite de 
MS 

Conform programărilor  MS 

Numar sesizări rezolvate 
În funcție de solicitările persoanelor 
fizice sau juridice, existente la un 
moment dat 

Actiuni comune cu alte autori-
tăţi 

În funcție de solicitări 

Gestionarea banului public 
prin transparența, reguli și 
proceduri clare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborare, finanțare, execuție 
și raportare a indicatorilor fi-
nanciari din bugetul de venituri 
și cheltuieli DSP 

Numar situații financiare emise -12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 

Compartiment financiar-
contabilitate 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizarea și ținerea la zi a 
contabilității patrimoniului aflat 
în administrare și a execuției 
bugetare; 

Situație patrimonială actualizată 
anual 

Elaborează și transmite situa-
țiile financiare centralizate tri-
mestriale și anuale,  la terme-
nul stabilit de organul ierarhic 
superior; 

Număr situații financiare emise - 4 

Executarea indicatorilor econo-
micofinanciari din bugetul pro-
priu și urmărirea executării a-
cestora în baza bugetului apro-
bat; 

Număr situații financiare emise -12 

Avizarea și repartizarea, după 
caz, a bugetului alocat pentru 
implementarea și derularea 
programelor naționale de sănă-

Raportări trimestriale 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Gestionarea banului public 
prin transparența, reguli și 
proceduri clare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tate la unitățile sanitare din 
subordine și urmărește utiliza-
rea eficientă a fondurilor aloca-
te; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcţia de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Compartiment financiar-
contabilitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborează propuneri de casa-
re și transfer de bunuri mate-
riale, pe care le înaintează 
Ministerului Sănătății; 

Număr propuneri anuale 

Întocmirea lunară a execuției 
bugetului de stat, pe care o în-
aintează Ministerului Sănătății; 

Raportări trimestriale  

Întocmirea lunară a necesa-
rului de credite bugetare pen-
tru luna următoare pe titluri de 
cheltuieli și programe de sănă-
tate publică, pe care le înain-
tează Ministerului Sănătății; 

Număr cereri de finanțare PN/AP-12 
 

Propune lucrări de investiții, 
consolidare clădiri și reparații 
capital  

Număr propuneri investiții: anual 

Efectuează finanțarea lunară a 
acțiunilor de sănătate de la 
nivelul unităților subordonate; 
răspunde de contractarea și 
decontarea sumelor, reprezen-
tând drepturi salariale și chel-
tuieli materiale, în conformitate 
cu prevederile legale, pentru 
cabinetele din structura unită-

Număr finantări/transferuri -12 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Gestionarea banului public 
prin transparența, reguli și 
proceduri clare 

ților sanitare transferate la 
autoritățile administrației publi-
ce locale (cabinete de medicină 
sportivă, planning familial, HIV/ 
SIDA, distrofici, TBC, LSM, 
cercetare, rezidenți an I-VII, 
UPU - UPU SMURD);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcţia de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Compartiment financiar-
contabilitate 

 

Răspunde de efectuarea finan-
țării lunare a sumelor transfe-
rate autorităților administrației 
publice locale pentru asistența 
medicală comunitară 

Număr finanțări /transferuri APL -12 

Răspunde de contractarea cu 
autoritățile administrației publi-
ce locale și decontarea sumelor 
reprezentând drepturi salariale 
ale medicilor, medicilor denti-
ști, asistenților medicali din 
cabinetele medicale din unită-
țile de învățământ;răspunde de 
finanțarea lunară a unităților 
medico-sociale în conformitate 
cu prevederile legale; 

→ Număr contracte administrația 
publică locală - 12 

→ Număr finanțări unități medico-
sociale - 12 

→ Număr finanțări cabinete medi-
cale unități de învățământ - 12 

Organizarea sistemului de 
raportare a activității de 
audit desfășurată la nivelul 
Direcției de Sănătate Publică 
Vâlcea pe anul 2020 

Elaborarea, avizarea și transmi-
terea Raportului anual privind 
activitatea de audit pe anul 
2020 către MS-Birou Audit 
Public pâna la 30.01.2020  

Raportul anual privind activitatea de 
audit pe anul 2020 

Direcţia de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 

Compartiment Audit Public 
Intern 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Efectuarea  misiunii de audit 
cu tema „Evaluarea sistemu-
lui de prevenire a corup-
ției,2021” în perioada   01.02-
29.04.2021 

Elaborarea, avizarea si transmi-
terea Raportului de audit. 
 

Elaborarea, avizarea și transmi-
terea Planului de acțiune pri-
vind implementarea recoman-
dărilor 
 

Raport de audit 
 
 
Planul de acțiune privind implemen-
tarea recomandărilor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcţia de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Compartiment Audit Public 
Intern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efectuarea  misiunii de audit 
cu tema “Decontarea cheltu-
ielilor aferente carantinei 
prin transfer din bugetul de 
stat către bugetele locale”  în 
perioada 04.05-30.07.2021 
 

Elaborarea, avizarea și transmi-
terea Raportului de audit. 
 

Elaborarea, avizarea și transmi-
terea Planului de acțiu-ne 
privind implementarea reco-
mandărilor. 
 

Raport de audit 
 
 
Planul de acțiune privind implemen-
tarea recomandarilor  

Efectuarea  misiunii de audit 
cu tema ” Respectarea pre-
vederilor legale referitoare la 
încadrarea și salarizarea per-
sonalului în anul 2020” în 
perioada 01.10-23.12.2021 

Elaborarea, avizarea și tran-
smiterea Raportului de audit. 
 

Elaborarea, avizarea și transmi-
terea a Planului de acțiune pri-
vind implementarea recoman-
dărilor. 
 

Raport de audit 
 
 
Planul de acțiune privind implemen-
tarea recomandărilor  

Organizarea activității de 
audit pe anul 2022 

Elaborarea Proiectului/ Planului 
anual de audit public intern pe 
anul 2022 în perioada 20.11-
30.11.2020 

Plan de audit public intern pe anul 
2022 

Măsurarea și analiza indica-
torilor de performanță prin 
monitorizarea implementării 

Elaborare/ Actualizare Progra-
mul de asigurare și îmbunătă-

Programul de asigurare și îmbună-
tățire a calității activității de audit 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

programului de asigurare și 
îmbunatatire a calității acti-
vității de audit  

țire a calității activității de audit 
pe anul 2021 

 
 
 
 
 

 
 
Direcţia de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Compartiment Audit Public 
Intern 

 

Organizarea sistemului de ra-
portare a activității de audit 
prin monitorizarea imple-
mentării obiectivelor genara-
le și specifice și a indicato-
rilor măsurabili propuși. 

Elaborarea, avizarea, transmi-
terea Raportului anual privind 
activitatea de audit 

Raport de activitate 

 

Analiza modului de imple-
mentare a recomandărilor 

Corespondența cu entitățile 
auditate 
Transmiterea notelor de infor-
mare de către entitatea audita-
tă și a documentelor suport, 
dupa caz 
Elaboararea Fișei de urmărire a 
implementării recomandărilor 

Fișa de urmărire a implementării 
recomandărilor 

 
 
 
 
Evaluarea, monitorizarea și 
implementarea politicilor din 
domeniul resurse umane 
 
 
 
 
 

Aprobarea ştatului de funcţii 
pentru aparatul propriu 

1 
 
 
 
 
 

Direcţia de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 

Birou RUNOS 

 
 
 

Transmiterea la ANFP a situa-
ţiei privind respectarea codului 
de conduită al funcţionarilor 
publici, inclusiv regimul 
incompa-tibilităţilor şi al 
conflictului de interese şi 
actualizarea bazei de date 
pentru funcţia publică 

6 

Actualizare bază de date func-
ţionari publici 

28 funcționari publici 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Evaluarea, monitorizarea și 
implementarea politicilor din 
domeniul resurse umane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizare REVISAL 39 personal contractual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direcţia de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Birou RUNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înscrierea medicilor la concur-
surile şi examenele organizate 
de Ministerul Sănătăţii pentru 
obţinerea titlului de medic 
specialist 

 

Înscrierea medicilor la concur-
surile şi examenele organizate 
de Ministerul Sănătăţii pentru 
obţinerea titlului de medic 
rezident 

 

Organizare examen de promo-
vare în grad profesional  

3 

Gestionarea dosarelor necesare 
pentru eliberarea documen-
telor necesare recunoaşterii ca-
lificărilor româneşti în celelalte 
state ale UE, precum şi alte 
documente (certificate cu tim-
bru sec, adeverinţă de abilităţi 
dobândite) 

permanent 

Aplicarea prevederilor Legii nr. 
153/2017 

permanent 

Întocmire declarație L153 1 

Întocmirea rapoartelor statisti-
ce privind numărul şi drepturile 
de personal şi înaintarea lor la 
MSP, DJS, CNC, etc. 

Nr rapoarte lunare transmise 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
Evaluarea, monitorizarea și 
implementarea politicilor din 
domeniul resurse umane 
 

Întocmirea ştatelor de plată în 
vederea acordării drepturilor 
salariale pentru personalul 
propriu. 

lunar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcţia de Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Birou RUNOS 

 

Întocmire declaraţie unică 112 12 

Evaluarea performanţelor pro-
fesionale individuale ale fun-
cţionarilor publici şi ale perso-
nalului contractual 

67 

Întocmirea planului anual pri-
vind perfecţionarea profesio-
nale a funcţionarilor publici şi a 
personalului contractual. 

2 

Elaborarea documentaţiei pri-
vind acordarea codului de para-
fă pentru medicii nou intraţi în 
sistem. 

permanent 

Elaborarea situaţiilor solicitate 
de MS cu privire la numărul de 
posturi şi drepturile salariale 
pentru personalul propriu şi al 
unităților sanitare din subor-
dine. 

permanent 

Întocmire declaraţii de avere şi 
declaraţii de interese, publica-
rea pe site-ul instituţiei şi 
transmiterea acestora la ANI 

28 declaraţii de avere 
28 declaraţii de interese 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Evaluarea, monitorizarea și 
implementarea legislației ge-
nerale și specifice aplicabile 
instituției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactarea cererilor de chema-
re în judecata, întimpinări și 
exercitare a căilor de atac la 
instanțele competente. 

Număr cereri de chemare în jude-
cată  
Număr întâmpinări întocmite și tran-
smise  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 

Compartiment juridic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apararea intereselor instituției 
în fata instanțelor de judecată. 

 

Punerea în aplicare a titlurilor 
executorii transmise de 
instanțe sau de birourile de 
executori judecătorești. 

Număr  titluri executorii puse în 
aplicare 

Punerea în executare a hotărâ-
rilor instanțelor, cu privire la 
instituirea supravegherii medi-
cale permanente pentru bolna-
vii puși sub interdicție judecă-
torească, potrivit dispozițiilor 
Codului Civil. 

Număr hotărâri puse în executare  

Rezolvarea sesizărilor înaintate 
de poliție cu privire la persoane 
ce au comis fapte penale. 

Număr sesizări analizate și rezolvate 

Primirea de petiții și soluționare 
a lor 

Număr petiții analizate și rezolvate 

Verificarea legalității actelor 
supuse vizei, respectiv contrac-
te, acte premergătoare con-
tractelor, acte de dispoziție.  

Număr petiții analizate și rezolvate 

Realizarea evidenței cu privire 
la actele normative noi apărute 

Număr informări lunare asupra nou-
tăților legislative  



 112 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Evaluarea, monitorizarea și 
implementarea legislației ge-
nerale și specifice aplicabile 
instituției 

și încunostiințarea conducerii și 
a salariaților. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia de Sănătate Publică 
Vâlcea 

 

Colaborarea cu compartimen-
tele care solicită asistența 
juridică, interpretare și modul 
de aplicare a legii. 

Nr acțiuni asistență juridică / nr 
solicitări primite 

Punerea în executare a măsu-
rilor de siguranță a obligării la 
tratament medical și a măsurii 
de siguranță a internării medi-
cale prevazute de Cpp. 

Număr activități asistență juridică / 
solicitări primite 

Participarea la comisia de 
disciplină. 
Efectuare cercetare disciplina-
ră. 

Număr participări la ședințe comisie 
disciplină  
Număr cercetări disciplinare 
efectuate 

Punerea în executare a măsu-
rilor. Interpretarea prevederilor 
codului de procedură penală - 
atribuții DSP, comunicare către 
persoanele condamnate. 

Număr activități 

Interpretare și asistență juridi-
că în vederea eliminării chel-
tuielilor suplimentare. 

Număr activități 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

2. 
Cresterea accesului popula-
ției la servicii medicale de 
bază 

Contractarea serviciilor medicale cu furni-
zorii de servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale, evaluați pe baza 
principiilor necesității, posibilității și acoperi-
rii teritoriale, concomitent cu exercitarea 
controlului de calitate privind serviciile 
medicale și farmaceutice oferite, având ca 
efect îmbunatățirea stării de sănătate a 
populatiei: 
 

→ asistență medicală primară; 
→ asistență medicală de specialitate din am-

bulatoriu; 
→ asistență medicală spitalicească; 
→ asistență medicală de reabilitare și re-

cuperare; 
→ asistență medicală de urgență. 
 

Număr contracte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea funcţionării sis-
temului de asigurări sociale 
la nivel local, în condiţii de 
eficacitate, și implementarea 
unui control riguros al chel-
tuielilor 

Monitorizarea și controlul derulării contrac-
telor de furnizare servicii medicale. 

Număr 
controale/trimestru 

 
Managementul profesionist 
al programelor naționale de 
sănătate 

Derularea programelor naţionale cu scop 
curativ pentru boli cu consecinţe grave 
asupra stării de sănătate a populaţiei atat 
prin farmaciile cu circuit închis (unităţi 
sanitare cu paturi), cât şi prin farmaciile cu 
circuit deschis aflate în contract cu CAS 

Număr pacienti 
beneficiari 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Valcea - diabet zaharat cu antidiabetice de 
tipul insulinelor, al bolnavilor oncologici, 
pentru tratamentul stării post-transplant al 
pacienţilor transplantaţi precum şi pentru 
unele boli rare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Vâlcea 

 

Implementarea și monitori-
zarea de instrumente care să 
asigure calitatea serviciilor 
medicale 

Organizarea de întalniri cu medicii de 
specialitate pentru a analiza aspecte privind 
calitatea serviciilor medicale din asistenţa 
medicală primară și ambulatorie precum și 
respectarea prevederilor actelor normative 
în vigoare şi de a-i informa asupra modifi-
cărilor aparute în actele normative stabilind 
măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea 
activității. 

Număr întalniri/trimestru 

Gestionarea judicioasa a fondurilor pentru 
asistența medicală primară, asistenţa spitali-
cească şi a asistenței cu medicamente 
compensate şi gratuite în ambulatoriu, în 
vederea finanţării corespunzatoare a furni-
zorilor de servicii medicale şi a furnizorilor de 
medicamente în sensul ameliorarii nivelului 
şi calităţii serviciilor medicale. 

Mii lei 

Cresterea accesului asigura-
ților la medicamente gratuite 
și compensate 

Gestionarea judicioasă a fondurilor în 
asistența cu medicamente compensate şi 
gratuite în ambulatoriu, în vederea finanţării 
corespunzatoare a furnizorilor. 

Numar retete eliberate 
Mii lei 
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Capitolul XII. Educație 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

1. 
Educaţia timpurie: Acces 

pentru toţi copiii în creşe şi 
grădiniţe 

 

Extinderea reţelei de creşe în 
sistemul public, astfel încât să 
crească rata de cuprindere a 
copiilor cu vârste între 0-3 ani. 
 

Realizarea standardelor specifice 
de asigurare a calităţii educaţiei 
timpurii, inclusiv cele privind spa-
ţiul educaţional, dotările, activita-
tea psihopedagogică şi activităţile 
suport (ex. standarde privind în-
grijirea, hrana copiilor, consilierea 
şi serviciile medicale). 
 

 
 
 
 

Construirea de creşe şi grădi-
niţe, în acord cu obiectivele pri-
vind rata de cuprindere a copii-
lor cu vârsta 0-6 ani; 
 
 
Organizarea stagiilor de formare 
a resursei umane din creşe şi 
grădiniţe; 
 

 
• Finalizarea modernizării localurilor 

unde funcționează creșe și extin-
derea rețelei de creșe la toate 
grădinițele cu program prelungit;  

 
• Întocmirea procedurilor privind 

organizarea stagiilor de formare și 
pregătirea a peste 80% din totalul  
cadrelor didactice în vederea 
asigurării calității educației din 
județul Vâlcea. 

 
 

Inspectoratul Școlar 
Județean Vâlcea 

UAT 

Realizarea unei analize, îm-
preună cu ministerele de re-
sort, care să conducă la adap-
tarea legislației specifice și 
sprijinirea autorităților publi-
ce locale în vederea realizării 
condițiilor pentru obținerea 
cu celeritate a avizelor și 
autorizațiilor sanitare și de 
securitate la incendiu pentru 
unitățile de învățământ. 

Obținerea autorizațiilor sanitare 
și a avizelor pentru securitate la 
incendiu (cele care necesită)  
pentru toate unitățile de învă-
țământ preuniversitar din jude-
țul Vâlcea 

125 UPJ autorizate sanitar 
125 UPJ cu aviz de securitate la 

incendiu 
405 unități de învățământ arondate 

autorizate sanitar 
405 unități de învățământ arondate 
cu aviz pentru securitate la incendiu 

Unitățile de învățământ 
Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea 
UAT 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Învăţământ primar şi secun-
dar: Servicii educaţionale de 

calitate pentru toţi elevii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creşterea accesului şi participării 
la educaţie de calitate pentru toţi 
copiii, indiferent de mediul de 
rezidenţă; 
 

Scăderea ratei de părăsire timpu-
rie a şcolii până la nivelul mediu 
înregistrat în Uniunea Europeană; 
 

Scăderea semnificativă a ratei de 
analfabetism funcţional la copiii 
de 15 ani, similară mediei euro-
pene, conform cifrelor furnizate 
de testele PISA; 
 

Generalizarea programului „ma-
să caldă la şcoală“ şi „şcoală 
după şcoală“ și informarea pă-
rinților asupra beneficiilor imple-
mentării programului „şcoală 
după şcoală“ (copiii sunt supra-
vegheați și îndrumați să-și facă 
temele de către cadre didactice 
atestate, copiii socializează între 
ei, făcându-și foarte ușor prie-
teni, sunt într-un mediu sigur 
după școală. 
 
Activități de pregătire remedială 
cu elevii aflați în situația aban-
donului școlar; 
 
Implementarea de programe 
europene pentru reducerea 
abandonului școlar; 
 

Proiectarea, pentru reducerea 
analfabetismului funcțional, de 
către fiecare unitate de învă-
țământ, a unei strategii pe ter-
men mediu, la trei niveluri: 
→elev (creșterea motivației, a 
   stimei de sine, managemen-

tul învățării, dezvoltarea abi-

 
 
• Creșterea cu 30% a numărului de 

unități de învățământ din județul 
Vâlcea care implementează pro-
gramele „masă caldă la şcoală“ şi 
„şcoală după şcoală; 

 
 
 
 
 
 
• Participarera la pregătirea reme-

dială a unui număr de peste 2000 
de elevi; 

 

 

• Reducerea ratei abandonului șco-
lar la mai puțin de 5%  în anul 
2020, la nivel județean; 

 
 

• Număr de strategii pe termen me-
diu, pentru reducerea cu 1% a 
analfabetismului funcțional, la cele 
trei niveluri. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Corpului Didactic 
Vâlcea                             

C.J.R.A.E. 
Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

lităților de comunicare, de 
înțelegere a mesajului scris); 

→profesor (aplicarea strategi-
ilor centrate pe elev, însu-
șirea unor metode de disci-
plinare pozitivă a elevilor); 

→părinți (îndrumarea părinți-
lor pentru aplicarea unui stil 
parental de sprijinire a elevu-
lui, însușirea unor metode de 
disciplinare pozitivă a copilu-
lui). 

 

Elaborarea de proiecte și activi-
tăți care vizează cooperarea 
școală-familie-comunitate,în sco 
pul reducerii ratei de părăsire 
timpurie a școlii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Creșterea numărului proiectelor și 

activităților de educație care vizea-
ză  cooperarea școală-familie-co-
munitate, în scopul reducerii  cu 
5% a ratei de părăsire timpurie a 
școlii.  

 

 
 
 
 
 

Casa Corpului Didactic 
Vâlcea                             

C.J.R.A.E. 
Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea 
 

 
 
 

Cariera didactică: 
Profesionişti în educaţie 

1.Creşterea gradului de pregă-
tire practică a profesionistului în 
educaţie şi diversificarea con-
textelor de formare (DPPD, 
masterat didactic etc.); 
 

2.Formarea cadrelor didactice 
pentru identificarea situaţiilor de 
risc de abandon şcolar şi crearea 
instrumentelor necesare pentru 
gestionarea acestora;  
 

 
• Formarea a 60% din numărul total 

de cadre didactice 

 
 
 

Inspectoratul Școlar 
Județean Vâlcea 

Casa Corpului Didactic 
Vâlcea                             

C.J.R.A.E 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

3.Formarea specifică a cadrelor 
didactice pentru integrarea în 
învăţământul de masă a elevilor 
cu CES; 
 

 
 
 
În vederea corelării progra-
melor de studii cu cerințele 
de pe piața muncii, se vor 
dezvolta parteneriatele cu 
partenerii sub economici cu 
scopul dezvoltării progra-
melor din învățământul dual 
și cel universitar, astfel încât 
să existe corelarea într-o 
măsură mai mare cu econo-
mia reală și cu prioritățile pe 
termen mediu și lung ale 
României. 
 

Realizarea unor activități de 
promovare a învățământului 
profesional și tehnic și a celui 
dual, în scopul dezvoltării 
programelor din învățământul 
dual și cel universitar, astfel 
încât să existe corelarea într-o 
măsură mai mare cu economia 
reală și cu prioritățile pe termen 
mediu și lung ale României 
 
Realizarea unor parteneriate 
interregionale care să susțină în-
vățământul profesional si tehnic 
și învățământul dual prin pre-
luarea solicitărilor de școlarizare 
ale operatorilor economici din 
alte județe, în județul Vâlcea. 
 
Acțiuni de implicare a societății 
civile prin intermediul ONG-uri-
lor de profil în promovarea 
învățământului dual ca șansă la 
incluziune socială și ca pachet 
de măsuri de protecție socială. 

Număr de activități de promovare a  
învățământului profesional și tehnic și 
a celui dual, în scopul dezvoltării cu 
minimum 1% a  programelor din învă-
țământul dual și cel universitar, astfel 
încât să existe corelarea într-o măsură 
mai mare cu economia reală şi cu 
prioritățile pe termen mediu şi lung ale 
României. 
 
Număr de  parteneriate interegionale 
care să susțină învățământul profe-
sional si tehnic și învățământul dual 
prin preluarea solicitărilor de școla-
rizare ale operatorilor economici din 
alte județe, în județul Vâlcea, astfel 
încât cifra de școlarizare la învăță-
mântul dual să ateste creșterea 
ponderii învățământului dual, de la 
3,5%, la 8,5%. 

Număr de acțiuni de  implicare a socie-
tății civile prin intermediul ONG-urilor 
de profil în promovarea învățămân-
tului dual ca șansă la incluziune socială 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul Școlar 
Județean Vâlcea 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Creșterea cu 1% a numărului de 
elevi  din învățământul dual care 
vor beneficia  de ajutorul pro-
gramelor de protecție și inclu-
ziune socială. 

și ca pachet de măsuri de protecție 
socială, astfel încât  cifra de școlari-
zare la învățământul dual să ateste 
creșterea ponderii învățământului du-
al, de la 3,5%, la 8,5%. 

Promovarea măsurilor care 
sprijină digitalizarea siste-
mului de educație şi focali-
zarea pe utilizarea tehnolo-
giilor IT pentru procesul de 
predare-învățare și pentru 
managementul educațional. 
 

Promovarea digitalizării siste-
mului de educație în unitățile 
școlare din județul Vâlcea.   
 

Implementarea programelor M.E.C. 
privind măsurile care sprijină digitali-
zarea educației în județul Vâlcea: 
accesul la Internet, utilizarea catalo-
gului electronic, realizarea bibliotecii 
virtuale cu manuale, ghiduri și auxi-
liare.   

Promovarea și accesarea materialelor 
postate pe platforma ,,Resurse Educa-
ționale Deschise”  (RED). 

Completarea la zi a platformei SIIIR 
(Sistemul Informatic Integrat al 
Învățământului din România). 

Monitorizarea pregătirii cadrelor di-
dactice și a managerilor în domeniul 
IT. 

Inspectoratul Școlar 
Județean Vâlcea 

UAT 

 

Aplicarea metodologiei pen-
tru combaterea segregării 
școlare (Ordin MENCS nr. 
6134/21.12.2016) 

 

→identificarea  tuturor forme-
lor de discriminare în cadrul 
școlilor;                              

 

 

 

 

 

Inspectoratul Școlar 
Județean Vâlcea 
C.J.R.A.E. Vâlcea 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Aplicarea metodologiei pen-
tru combaterea segregării 
școlare (Ordin MENCS nr. 
6134/21.12.2016) 

→monitorizarea și implemen-
tarea planului instituțional de 
desegregare; 

→medierea conflictelor rezulta-
te dintr-un act/faptă de dis-
criminare; 

→consolidarea cooperării cu so-
cietatea civilă, cu instituțiile 
administrației publice locale și 
mass-media; 

→organizarea unei inspecții te-
matice: ,,Verificarea aplică-rii 
în unitățile școlare din județul 
Vâlcea a criteriilor din meto-
dologia de prevenire și inter-
venție în situațiile de 
segregare școlară (constitui-
rea grupelor la clasele de 
început de nivel-clasă pregăti-
toare, clasa a V-a, clasa a IX-
a, grupele de preșcolari, asi-
gurarea mixării elevilor astfel 
încât să fie asigurată 
diversitatea socială, etnică și 
culturală).  

 

 

 

 

 

 

Funcționarea optimă a Comisiei școla-

re pentru prevenirea și eliminarea vio-

lenței, a faptelor de corupție și discri-

minării în mediul școlar şi promovarea 

interculturalității pentru fiecare unita-

te de învățământ din județul Vâlcea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul Școlar 
Județean Vâlcea 
CJRAE Vâlcea 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

2. 
Educația timpurie: Acces 

pentru toți copiii în creșe și 
grădinițe 

Identificarea copiilor cu handi-
cap de vârstă preșcolară și cu-
prinderea acestora în învăță-
mântul preșcolar special; 
 

Intervenție timpurie prin, eva-
luări, teste, discuții cu părinții, 
programe individuale persona-
lizate în funcție de particulari-
tățiile bolii; 
 

Dezvoltarea curriculumului în 
funcție de nevoile elevilor, a-
chiziția permanentă de mate-
rial didactic din fondurile buge-
tate și extrabugetare și cursa-
rea cadrelor didactice prin 
programe susținute de școală 
din buget. 
 

Asigurarea planurilor de intervenție 
personalizată în functie de gradul și 
tipul deficienței; 
 

Asigurarea planurilor de servicii perso-
nalizate pentru copii; 
 

Asigurarea dotărilor specifice pentru 
învățământul special preșcolar; 
 

Asigurarea consilierii părinților – copii-
lor în vederea accesării tuturor dreptu-
rilor și serviciilor; 
 

Asigurarea unui învățământ de calitate 
centrat pe nevoile de dezvolatare ale 
copilului cu CES. 

 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea 
Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea 
CSEI Băbeni 

CJRAE Valcea 

Educația timpurie: Acces 
pentru toți copiii în școală 

Identificarea copiilor cu orien-
tare școlară și cuprinderea a-
cestora în învățământul profe-
sional special; 
 

Interventie timpurie prin, eva-
luări, teste, discuții cu părinții, 
programe individuale persona-
lizate în funcție de particulari-
tățile bolii; 
 

Dezvoltarea curriculumului în 
funcție de nevoile elevilor, a-

Asigurarea planurilor de intervenție 
personalizată în funcție de gradul și 
tipul deficienței; 
 

Asigurarea planurilor de servicii perso-
nalizate pentru copii; 
 

Asigurarea dotărilor specifice pentru 
învățământul special; 
 

Asigurarea consilierii parinților –copiilor 
în vederea accesării tuturor drepturilor 
și serviciilor; 

 
 
 

Consiliul Judetean Valcea - 
Școala Profesionala Speciala 

Bistrița; 
 Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

chiziția permanentă de mate-
rial didactic din fondurile buge-
tate și extrabugetare și cursa-
rea cadrelor didactice prin 
programe susținute de școală 
din buget. 

Asigurarea unui învățământ de calitate 
centrat pe nevoile de dezvoltare ale 
copilului cu CES. 

Generalizarea treptată a cu-
prinderii copiilor de 5, 4 și 3 
ani în învățământul preșco-
lar, până în anul 2025; 

Intervenție timpurie prin, eva-
luări, teste, discuții cu parinții, 
programe individuale persona-
lizate în funcție de particulari-
tățile dizabilității. 
 

 

Asigurarea planurilor de intervenție 
personalizată în funcție de gradul și 
tipul deficienței; 
Asigurarea dotărilor specifice pentru 
învățământul special preșcolar; 
Asigurarea consilierii părinților –copiilor 
în vederea accesării tuturor drepturilor 
și serviciilor. 
 

Consiliul Județean Vâlcea 
Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea  
CSEI Băbeni 
CJRAE Valcea 

 

Realizarea standardelor spe-
cifice de asigurare a calității 
educației timpurii, inclusiv 
cele privind spațiul educațio-
nal, dotările, activitatea psi-
hopedagogică și activitățile 
suport (ex. standarde privind 
îngrijirea, hrana copiilor, 
consilierea și serviciile medi-
cale); 
 

Dezvoltarea curriculumului în 
funcție de nevoile elevilor, 
achiziția permanentă de mate-
rial didactic din fondurile buge-
tate și extrabugetare și cursa-
rea cadrelor didactice prin pro-
grame susținute de școală din 
buget. 

 
 
Asigurarea planurilor de servicii perso-
nalizate pentru copiii cu CES 
 
 

 
Consiliul Județean Vâlcea 

C.S.E.I. Băbeni; 
Școala Profesională Specială 

Bistrița 
Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea 
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Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Realizarea standardelor spe-
cifice de asigurare a calității 
educației timpurii prin activi-
tatea de asistență psihopeda-
gogică și activități suport 

Asistență psihopedagogicăpen- 
tru preșcolari și părinții acesto-
ra; 
Identificarea preșcolarilor cu 
cerințe educaționale speciale și 
orientarea acestora către 
Serviciul de Evaluare, Orienta-
re Școlară și Profesională din 
cadrul CJRAE Vâlcea; 
Identificarea copiilor care au 
nevoie de terapie logopedică și 
îndrumarea acestora spre cabi-
netele logopedice. 

100 de copii evaluați 
Consiliul Județean Vâlcea – 

C.J.R.A.E. VÂLCEA 

Dezvoltarea și actualizarea 
standardelor de pregătire și 
ocupaționale pentru perso-
nalul din educația timpurie 

Derularea unor campanii de in-
formare a cadrelor didactice 
din învățământul preșcolar pri-
vind abordarea preșcolarilor 
conform particularităților de 
vârstă și individuale. 

100 de cadre didactice din 
învățământul preșcolar 

Consiliul Județean Vâlcea – 
C.J.R.A.E. VÂLCEA 

Învățământ primar și secundar: servicii educaționale de calitate pentru toți elevii 

 

Creșterea accesului și partici-
pării la educație de calitate 
pentru toți copiii, indiferent 
de mediul de rezidență; 

Organizarea transportului copi-
ilor folosind mijloace de trans-
port proprii şi transport in 
comun 

Facilitarea transportului de la si la do-
miciliul copilului cu CES 

 

Consiliul Județean Vâlcea 
CSEI Băbeni; 
CJRAE Valcea; 

Școala Profesională Specială 
Bistrița. 

 

Extinderea acordării serviciilor 
de asistență psihopedagogică/ 
logopedie în mediul rural. 

Servicii de asistență psihopedagogică/ 
logopedie pentru 30 de unități de 
învățământ din mediul rural 

Consiliul Județean Vâlcea – 
C.J.R.A.E. VÂLCEA 
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Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Scăderea ratei de părăsire 
timpurie a școlii până la ni-
velul mediu înregistrat în 
Uniunea Europeană; 
 
 
 

Monitorizarea frecvenței copii-
lor 
Constituirea bazei de date cu 
instituțiile care pot interveni 
pentru scăderea ratei absente-
ismului 

Identificarea legislației care stipulează 
aspecte legate de absenteism şi aban-
don școlar 

Consiliul Județean Vâlcea 
ISJ Vâlcea 

CSEI Băbeni 
Școala Profesională Specială 

Bistrița 
CJRAE Valcea, AJPIS 

Derularea de programe educa-
ționale de prevenire și redu-
cere a abandonului școlar; 
Derularea unor campanii de 
informare a cadrelor didactice/ 
părinților din mediul rural pri-
vind abordarea elevilor con-
form particularităților de vârstă 
și individuale.  

500 de elevi din mediul rural informați 
 
 
200 de cadre didactice informate 

 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea – 
C.J.R.A.E. VÂLCEA 

Oferirea serviciilor de consi-
liere și orientare (inclusiv lo-
gopedie) pentru toți elevii; 

Activitate de consiliere, îndru-
mare și motivare  a cadrelor di-
dacticeșsi nu numai prin schim-
bul de bune practici. 
Identificarea altor instituții ca-
re pot oferi consiliere şi logo-
pedie 

Realizarea unei baze de date cu in-
stituții care pot deveni suport în consi-
liere și logopedie şi încheierea de 
parteneriate cu acestea în vederea 
îndrumării specializate 
Îndrumarea părinților către instituții 
care pot oferi și alte servicii gratuite 

Consiliul Județean Vâlcea 
ISJ Vâlcea 

CSEI Băbeni 
CJRAE Valcea 

Creșterea numărului de profe-
sori consilieri școlari și logopezi 
în vederea acordării serviciilor 
pentru toți elevii din mediul 
rural. 

29 de posturi noi de consilieri școlari 
25 de posturi noi de de logopezi 
15 de posturi noi de mediatori școlari 

 

Consiliul Județean Vâlcea – 
C.J.R.A.E. VÂLCEA 

Ministerul Educației și 
Cercetării 
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propuşi 
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Revizuirea arhitecturii curri-
culare prin centrarea con-
ținuturilor pe profilul celui 
care învață, pe competențele 
cheie și pe maximizarea po-
tențialului fiecărui copil; 

Realizarea adaptării curriculare 
pentru toți copiii, realizării 
echității în educație 

Întocmirea planurilor de servicii 
personalizate pentru toți copiii cu 
CES,handicap 

Intocmirea planurilor de intervenție 
personalizate 

Consiliul Județean Vâlcea 
ISJ Vâlcea 

CSEI Băbeni 
CJRAE Valcea 

Școala Profesională Specială 
Bistrița 

Formarea cadrelor didactice 
în acord cu arhitectura curri-
culară și pentru integrarea 
tehnologiei în procesul edu-
cațional 

Participarea cadrelor didactice 
(consilieri școlari și logopezi) la 
cursuri de formare pentru inte-
grarea tehnologiei în procesul 
educațional. 

1 curs/ cadru didactic 
47 cadre didactice 

 
 

Consiliul Județean Vâlcea – 
C.J.R.A.E. VÂLCEA 

 

Învățământ profesional și vocațional: Rute profesionale și vocaționale pentru o societate emergentă 

 
Revizuirea ofertei educațio-
nale, a curriculumului și a 
programelor pentru ruta 
tehnologică și profesională, 
pentru meserii emergente de 
pe piața muncii națională și 
internațională. 

Derularea de programe educa-
ționale de orientare școlară și 
profesională pentru elevi;   

Derularea de programe educa-
ționale de prevenire și reduce-
re a abandonului școlar. 
 

Derularea de programe educa-
ționale de prevenire a compor-
tamentelor indezirabile și a 
violenței în mediul școlar; 
 

Derularea unor campanii de in-
formare a cadrelor didactice/ 
părinților din mediul rural pri-
vind specificul vârstei adoles-
cenței; 
 

2200 de elevi de clasa a VIII-a 
informați și orientați școlar 

 
 

1300 de elevi informați 
 
 

1300 de elevi informați 
 
 
 

200 de cadre didactice informate 
200 de părinți informați 

 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea – 
C.J.R.A.E. VÂLCEA 
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propuşi 
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Participarea la elaborarea pla-
nului de școlarizare pentru în-
vățământul liceal prin realiza-
rea studiului opțiunilor școlare 
ale elevilor de clasa a VIII-a. 

 
1 studiu de opțiuni școlare realizat 

Cariera didactică: Profesioniști în educație 

 

Creșterea gradului de pregă-
tire practică a profesionis-
tului în educație și diver-
sificarea contextelor de for-
mare (DPPD, Masterat didac-
tic etc); 

Activitate de consiliere, îndru-
mare și motivare  a cadrelor di-
dactice prin schimbul de bune 
practici 
Participare la stagii de formare 
și cursuri de perfecționare 
Identificarea cadrelor diactice 
debutante care nu au avizul 
pentru învățământ special 

Mentorat, dezvoltare profesională pe 
tot parcursul anului școlar.  
Orientarea cadrelor didactice către 
perfecționare 
Încheierea de parteneriate în vederea 
schimbului de bune practici 

Consiliul Județean Vâlcea 
ISJ Vâlcea 

CSEI Băbeni 
Școala Profesională Specială 

Bistrița 
C.C.D. Valcea 

Formarea cadrelor didactice 
pentru identificarea situații-
lor de risc de abandon școlar 
și crearea instrumentelor ne-
cesare pentru gestionarea 
acestora; 

Orientarea cadrelor didactice 
spre cursuri care vizează aban-
donul școlar 
Cunoașterea legislației privi-
toare la absenteism și abandon 
școlar 

Identificarea de cursuri specializate 
care vizează problematica abandonului 
școlar 

 

Consiliul Județean Vâlcea 
CD Valcea 

CJRAE Valcea 
Școala Profesională Specială 

Bistrița 
 

Formarea specifică a cadrelor 
didactice pentru integrarea 
în învățământul de masă a 
elevilor cu CES 

 
Participarea cadrelor didactice 
(consilieri școlari, logopezi) la 
programe de formare pentru 
identificarea copiilor cu tulbu-
rări specifice de învățare; 
 

 
 
1 program de formare/ cadru didactic 
47 cadre didactice 
 
 
 

 
 

Consiliul Județean Vâlcea 
CCD Valcea 

CJRAE Valcea 
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propuşi 
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Creșterea numărului de profe-
sori consilieri școlari, logopezi 
și mediatori școlari în vederea 
acordării serviciilor pentru toți 
elevii cu CES, elevii aflați în risc 
de abandon, elevii aflați în 
diverse dificultăți, de etnie 
romă și a susținerii cadrelor 
didactice și părinților; 
 

29 de posturi noi de consilieri școlari 
25 de posturi noi de de logopezi 
15 de posturi noi de mediatori școlari 

 
 

Consiliul Județean Vâlcea 
CCD Valcea 

CJRAE Valcea 

 
Dezvoltarea unor mecanisme 
de monitorizare a impactului 
programelor de formare asu-
pra calității procesului edu-
cațional; 

Realizarea monitorizării cadre-
lor didactice din perspectiva 
aplicării competențelor obținu-
te ca urmare a formărilor pro-
fesionale 

Realizarea graficelor de monitorizare a 
cadrelor didactice 

Consiliul Județean Vâlcea 
CA CSEI 

CA-Școala Profesională 
Specială Bistrița 

 

Managementul unităților de învățământ: Management profesionist în fiecare unitate de învățământ 

 

Profesionalizarea manage-
mentului prin asigurarea 
accesului la programe de for-
mare la nivel de master și la 
resurse de calitate pentru 
directorii unităților de învă-
țământ și pentru aspiranții la 
cariera managerială; 

Participarea la cursuri de for-
mare managerială 

Identificarea de cursuri care vizează 
managementul școlii 

 
Consiliul Județean Vâlcea - 

CSEI 
CA-Școala Profesională 

Specială Bistrița 
 
 

Asigurarea accesului la pro-
grame de formare la nivel de 
master și la resurse de calitate 
pentru directorii unităților de 
învățământ și pentru aspiranții 
la cariera managerială 

1 program de formare/ membrii CA 
9 cadre didactice 

 
Consiliul Județean Vâlcea - 

CJRAE Vâlcea 
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propuşi 
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Digitalizarea proceselor de 
mana-gement și administra-
tive la nivelul unităților de 
învățământ preuniversitar; 

Crearea cadrului de desfășu-
rare a întâlnirilor pe comisii, 
CP, CA în regim on-line 
Primirea și transmiterea cores-
pondenței on-line 

Identificarea de activități procedura-
bile pentru digitalizarea managerială și 
elaborarea procedurilor operaționale 

Consiliul Județean Vâlcea 
CSEI 

Școala Profesională Specială 
Bistrița 

Identificarea și reabilitarea 
școlilor cu risc seismic sau cu 
vulnerabilități care afectează 
semni-ficativ procesul educa-
țional (grad de risc ridicat la 
incendiu, în domeniul sanitar 
etc.) 

Demararea procesului de obți-
nere a unei locatii proprii în 
municipiul Rmâmnicu Vâlcea 
Întreprinderea de demersuri în 
vederea obținerii  autorizațiilor 
necesare pentru buna funcțio-
nare a cursurilor în locația 
Copacelu 

 
Transmiterea de note de fundamentare 
si memorii catre autoritati in acest sens 
 
 

 

Consiliul Județean Vâlcea 
ISJ 

Primaria Rm Valcea 

Colaborare eficientă la nivel 
local 

Construirea unor parteneriate 
locale cu mediul economic 

→ identificare de noi mentori 
→ colectarea feed-back-ului pentru îm-
bunătățirea continuă a serviciilor 
educaționale 

 
 

Consiliul Judetean Valcea - 
Scoala Profesionala Speciala 

Bistrita 
 

 

Promovarea profesioniștilor 
în managementul educațio-
nal 

Cursuri post universitare ma-
nagement educațional 

→ întocmirea managementului școli 

Profesori  motivați și bine 
pregătiți 

Relații de parteneriat între în-
vățământul superior și cel pre-
universitar pentru formarea 
continuă a cadrelor didactice 

→ creșterea prestigiului profesional al 
dascălilor 

Consiliul Judetean Valcea. 
Școala Profesională Specială 

Bistrita. 
ISJ Valcea 

Creșterea participării la edu-
cația de calitate 

Detecția timpurie și intervenție 
pentru copii ân risc de abandon 
școlar 

→ reducerea abandonului școlar 

Consiliul Judetean Valcea - 
Scoala Profesionala Speciala 

Bistrita. 
Inspectoratul Școlar Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Infrastructura școlară 
 

 
 

Dezvoltarea laboratoarelor 
didactice atât în sfera pre-
universitară, cât și în sfera 
universitară 

 

Dotarea cabinetelor școlare de 
asistență psihopedagogică, ca-
binetelor de logopedie și a me-
diatorilor școlari cu laptopuri și 
imprimante pentru buna desfă-
șurare a activității. 
 

Achiziția de teste psihologice 
pentru consilierii școlari în ve-
derea realizării orientării școla-
re și profesionale a elevilor, 
conform standardelor de calita-
te. 

 
 

55 de laptopuri achiziționate 
55 de imprimante achiziționate 
 
 
 
 
21 de teste psihologice achiziționate 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
CJRAE Vâlcea 
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Capitolul XIII. Tineret și sport 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

SPORT 
 
1. 

 

Campionate Naţionale – 
Sportul de Performanţă 

 

Acțiuni și activități sportive or-
ganizate pe ramuri de sport de 
înaltă performanță. 

Conform calendarului propriu de 
acţiuni 

Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Vâlcea 

Promovarea Sportului de 
Performanţă 

Organizarea unui număr de 
competiții/acțiuni sportive ofi-
ciale proprii și/sau organizate și 
desfășurate de către structuri 
sportive, cu sprijinul D.J.S.T. 
Valcea. 

Conform calendarului propriu de 
acţiuni 

Sportul pentru Toţi 
 

Organizarea de competiții, acți-
uni și activități sportive în prin-
cipalele localități din judeţ pre-
cum şi păstrarea tradiţiei în zo-
nele în care activităţile sportive 
au devenit tradiţie 

Conform calendarului propriu de 
acţiuni 

TINERET 
 

Creșterea calității activități-
lor de tineret la nivel local 

Întâlniri periodice cu organi-
zaţiile neguvernamentale de ti-
neret active din judeţ şi mem-
brii Consiliului Judeţean al 
Elevilor Vâlcea 

Conform calendarului propriu de 
acţiuni 

 
 
 

Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Vâlcea 

 
 
 
 

Sprijinirea constantă și sub-
stanțială a organizațiilor de/ 
și pentru tineret de către 
M.T.S. si D.J.S.T. Vâlcea 

Organizarea Concursului Local 
de Proiecte pentru Tineret 

Conform calendarului propriu de 
acţiuni 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Facilitarea accesului tinerilor 
din mediul rural la o educație 
de calitate și oportunități de 
dezvoltare personală,socială 

Organizarea de acţiuni pentru 
tinerii din mediul rural 

Conform calendarului propriu de 
acţiuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sprijinirea incluziunii sociale 
a tinerilor aflați în situații 
vulnerabile 

Organizarea de acţiuni în par-
teneriat cu ISJ, AJOFM 

Conform calendarului propriu de 
acţiuni 

 

Formarea și organizarea tine-

rilor ca actori implicați în co-

munitate 

Abordarea de teme precum 
învățare nonformală, artă și 
cultură, mediu, cetățenie 
activă și educație civică, 
democrație participativă, pro-
tecție împotriva știrilor false, 
educație, sănătate, stil de viață 
sănătos și sportul pentru toți, 
agrement și timp liber, volunta-
riat național și internațional, 
schimburi internaționale de 
tineri 

Conform calendarului propriu de 
acţiuni 

Stimularea și încurajarea vo-
luntariatului  

Organizarea de acţiuni în par-
teneriat cu organizaţiile negu-
vernamentale de tineret din ju-
deţ şi instituţiile publice locale 

Conform calendarului propriu de 
acţiuni 

Program naţional de tabere 
tematice pentru elevi 

 

Organizarea de tabere națio-
nale  

Conform Calendarului propriu de 
acţiuni 

TABERE 

 Organizarea de evenimente și 
sejururi de petrecere a timpului 
liber pentru copii și tineri  

Organizarea de activități pen-
tru petrecerea timpului liber 
pentru copii și tineri 

Conform Calendarului propriu de 
acţiuni 

Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Vâlcea 
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Capitolul XIV. Cultură 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

1. 

 

Întărirea capacităţii institu-
ţionale în elaborarea politici-
lor publice în domeniul cultu-
rii şi de management al pro-
gramelor în domeniul cultu-
ral, a stimulării industriilor 
creative, promovarea creaţiei 
contemporane şi a diversi-
tăţii culturale româneşti, pro-
movarea expozițiilor, simpo-
zioanelor, culturii scrise na-
ționale 
 

Cunoașterea şi promovarea valorilor 
culturale vâlcene prin mass-media 

Nr. informări 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Vâlcea 

 

Editarea lunară a agendei culturale 
vâlcene. 

12 numere 

Sprijin logistic, şi după caz, organizato-
ric şi financiar, a activităţilor culturale de 
revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor lo-
cale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale. 

Nr. manifestări 

Sprijină, în condiţiile legii, activitatea 
creatorilor independenți, a organizaţiilor 
neguvernamentale şi a altor persoane 
juridice de drept privat cu activitate în 
domeniile culturii şi patrimoniului. 

Nr. consultaţii, întâlniri 

 

Protejarea și punerea în va-
loare a patrimoniului cultural 
naţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenţa, clasare: Propuneri de clasare/ 
declasare a monumentelor istorice şi a 
siturilor arheologice. 

Documentaţii de clasare/ 
declasare 

Propuneri de clasare a bunurilor cultu-
rale mobile în categoriile juridice tezaur 
şi fond. 

Documentaţii 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 pu-
blic.  

Nr. monumente de for public 
inventariate 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Protejarea și punerea în va-
loare a patrimoniului cultural 
naţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenirea şi combaterea încalcărilor 
legislatiei în vigoare.  
Avizarea documentaţiilor privind inter-
venţiile asupra monumentelor istorice, 
în zonele de protecţie ale acestora şi în 
zonele protejate din punct de vedere 
arhitectural şi arheologic, în baza Legii 
422/2001, republicată. 

Nr. avize emise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercitarea dreptului de preemţiune al 
statului în condiţiile legii . 

Nr. dosare preemţiune 

Eliberarea certificatelor de descărcare 
de sarcină arheologică în baza O.G. 
43/2000 republicată, privind protejarea 
patrimoniului arheologic şi alte acorduri 
în baza Legii nr. 85/2003. 

Nr. certificate de descărcare 
de sarcină arheologică / Nr. 

acorduri 

Evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului în 
conformitate cu Legea 292/2018. 

Nr. puncte de vedere 

Eliberarea, pe baza expertizei sau a avi-
zului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi 
Colecţiilor, în baza Legii 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural 
mobil, a certificatelor de export tempo-
rar sau definitiv. 
 

Nr. certificate de export 
temporar sau definitiv 

Înregistrarea şi verificarea documen-
taţiilor privind amplasarea monumen-
telor de for public şi transmiterea aces-

Nr. documentaţii 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Entitate responsabilă 

Protejarea și punerea în va-
loare a patrimoniului cultural 
naţional 
 

tora spre avizare Comisiei Naţionale 
pentru Monumentele de For Public. 

 
 
 
 
 
 
 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Vâlcea 

  

Inspecţii periodice privind starea de 
conservare şi securitate a monumen-
telor istorice şi siturilor arheologice.  
 

Nr. inspecţii 

Inspecţii periodice privind starea de 
conservare şi de securitate a bunurilor 
culturale mobile aflate în evidenţă şi/sau 
pentru a acorda consultaţii de specia-
litate la solicitarea proprietarilor sau 
titularilor altor drepturi reale. 
 

Nr. inspecţii/ 
consultanţe 

Promovarea patrimoniului cultural na-
ţional mobil şi imobil.  
Organizarea de manifestări ştiinţifice şi 
culturale de promovare a valorilor 
patrimoniului naţional vâlcean. 

Nr. manifestări 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

2. Digitalizare 

Continuarea transpunerii fișe-
lor analitice de evidență pe 
suport digital în programul 
DOCPAT și a fișelor de conser-
vare. 

500 
 

1.000 

 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
Muzeul Memorial „Nicolae 

Bălcescu” 
 Salvgardarea fondurilor arhi-

vistice 
Digitizarea 200 documente 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Digitalizare 

Restaurarea, dotarea și pune-
rea în valoare a Muzeului 
Memorial „Nicolae Bălcescu”- 
proiect finanțat  din fonduri eu-
ropene 

Executarea lucrărilor prevăzute în gra-
fic pentru anul 2021 

Consiliul Județean Vâlcea 
Asocierea S.T.C. Engeneering 

Concept S.R.L., Research 
Consorzio Stabile Societa 
Consortile A.R.L.,. Muzeul 

Memorial „Nicolae Bălcescu” 
este responsabil cu refacerea 
tematicii expoziției de bază.3 

Salvgardarea fondurilor arhi-
vistice 

Refacerea tematicii expoziției 
de bază 

Refacerea tematicii expoziției de bază, 
tematică pentru cabinetul masonic (2 
săli), tematica pentru sala de expoziții 
temporare, tematica pentru bisericuța 
de lemn  

 
Consiliul Județean Vâlcea - 
Muzeul Memorial „Nicolae 

Bălcescu” 
 

Protejarea și punerea în va-
loare a patrimoniului cultural 
național 

Programe cultural–pedagogice, 
sesiuni, comunicări, concur-
suri, tabără, work-shop. 

16 evenimente 

Eficientizarea serviciilor exis-
tente/crearea de noi servicii 
de bibliotecă 

Dezvoltarea de noi servicii de  
bibliotecă bazate pe noile 
tehnologii, în acord cu nevoile 
comunităţii. 

1 Club de coding (programare)  pentru 
copii  

 
 
 

 
Consiliul Județean Vâlcea - 
Biblioteca Județeană Vâlcea 

 
 
 

Organizarea unor manifestări 
cultural-artistice şi ştiinţifice 
de prestigiu 

→ desfășurarea activităților și 
evenimentelor culturale con-
form Programului minimal anu-
al; 
→ colaborarea cu celelalte in-
stituţii de cultură; 

 
 

450 evenimente 
 
 

 
3 În anul 2021 Muzeul Memorial  „Nicolae Bălcescu” este închis pentru public datorită lucrărilor din cadrul proiectului ”Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a 
Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu”- proiect finanțat din fonduri europene. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

→ colaborarea directă cu mari 
artişti, scriitori, pictori din ţară 
şi din străinătate; 
→ lansări de carte; 
→ colaborări şi parteneriate 
cu uniunile de creaţie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
Biblioteca Județeană Vâlcea 
 

Dezvoltarea profesională con-
tinuă a personalului 

→ participarea la formele de 
pregătire profesională; 
→ participarea şi organizarea 
unor schimburi de experienţă; 
→ colaborarea cu ANBPR, ca 
furnizor de cursuri specializa-
te. 

10 angajați instruiți 

Consolidarea imaginii institu-
ţiei 

→ comunicarea permanentă cu 
mass-media; 
→ promovarea ofertei de ser-
vicii a bibliotecii şi a mani-
festărilor culturale organizate; 
→ actualizarea site-ului şi a 
paginii oficiale de Facebook. 

200 articole de presă 
1500 postări 

Întărirea funcţiei metodolo-
gice la nivelul reţelei de 
biblioteci publice din judeţ 

→ planificarea consfătuirilor 
profesionale; 
→ implicarea bibliotecarilor din 
bibliotecile publice locale în 
formele de pregătire profesio-
nală continuă organizate şi 
desfăşurate de bibliotecă; 

1 consfătuire profesională 
 
 

5 bibliotecari instruiți 
 

Atragerea de resurse finan-
ciare suplimentare 

→ servicii contra-cost (xerox, 
închirieri săli, permise); 

500 xerocopii  
 600 permise 

Consiliul Județean Vâlcea - 
Biblioteca Județeană Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

→ inițierea de programe şi 
proiecte cu fonduri naţionale şi 
europene; 
→ atragerea şi fidelizarea 
sponsorilor. 

     
     4 proiecte cu finanțare europeană 

 

Extinderea cooperării cu alte 
instituţii şi ONG-uri de profil 
din străinătate 

 

→ colaborări cu ambasadele şi 
centrele culturale 
 

2 schimburi de experiență 

 
 
 
 
 
 
 
 
Restaurare patrimoniu cultu-
ral imobil şi mobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurare monumente istori-
ce (Muzeul de Artă, Muzeul 
Satului Vâlcean, Complexul 
Muzeal Măldărești);  
Restaurare - conservare a pa-
trimoniului mobil în cadrul 
Secţiei de Restaurare – Conser-
vare; 
Lucrări pentru menţinerea în 
funcţiune a sistemelor antiin-
cendiu şi antiefracţie la toate 
muzeele. 

1. Finalizarea lucrărilor de construire a  
amfiteatrului popular la Muzeul Satului 
Vâlcean (mână curentă, fațuire); 
2. Reparaţii (zugrăveli interioare lumi-
nator) la Muzeului de Istorie  al judeţu-
lui Vâlcea; 
3. Finisaje şi dotări interioare la obiec-
tivul Primăria Genuneni de la Muzeul 
Satului Vâlcean (finalizare 2021); 
4. Construirea gardului de împrejmuire 
exterioară a Muzeului Satului Vâlcean; 
5. Construire popicărie tradițională în 
incinta Muzeului Satului Vâlcean-
Bujoreni; 
6. Reparație capitală punct termic – 
centrală; 
7. Reparație coș de evacuare a 
punctului termic – centrală; 
8. Restaurare monumente arhitectu-
rale casele Mitrofani, Alunu, Boișoara 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
Muzeul Judeţean „Aurelian 

Sacerdoţeanu”- Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Restaurare patrimoniu cultu-
ral imobil şi mobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

și Oteșani din inventarul Muzeului 
Satului Vâlcean-Bujoreni; 
9. Operații de restaurare prin înlocuirea 
șiței la monumentele arhitecturale din 
inventarul Muzeului Satului Vâlcean la 
următoarele obiective: Casa Cernișoa-
ra, Casa Tudor; 
10. Finalizare restaurare Casa 
Șinculescu – refacerea podelei din 
pridvor; 
11. Restaurarea şi Conservarea patri-
moniului mobil din depozite şi din 
descărcări de sarcină arheologică şi 
achiziţii;   
12. Restaurare: mobilier la monumen-
tul Primăria Genuneni (pat cu tăblii, 
dulap înalt 4 buc. , birou cu sertare); 
mobilier stil la Casa Duca din cadrul 
Complexului Muzeal Măldărești; 
13.Repunere în circuit Casa Bărbătești: 
restaurare și pregătire piese de mo-
bilier și de uz casnic din inventarul în-
căperilor; 
14. Restaurare și redimensionare rame 
pentru tablouri la Muzeul de Artă; 
15. Efectuarea tratamentului cu sub-
stanțe specifice pentru prevenirea sau 
combaterea atacului biologic  xilofag 
asupra monumentelor tradiționale arhi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Județean Vâlcea - 
Muzeul Judeţean „Aurelian 

Sacerdoţeanu”- Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Restaurare patrimoniu cultu-
ral imobil şi mobil 

tecturale cât și asupra obiectelor de 
patrimoniu din lemn aflate în incinta 
acestora sau în depozite, în confor-
mitate cu legile în vigoare privind 
protecția patrimoniului la Muzeul 
Satului Vâlcean – Bujoreni și Complexul 
Muzeal Măldărești; 
16. Efectuarea tratamentelor de con-
servare preventivă asupra obiec-telor 
textile din inventarul Muzeului Satului 
Vâlcean – Bujoreni și Complexul Muzeal 
Măldărești;  
17. Au fost propuse pentru restaurare 
un număr de bunuri culturale după 
cum urmează: 
-  2 icoane pictură tempera (Răstgnirea  
nr. inv. 284 și Intrarea în biserică a 
Maicii Domnului – nr. inv. 307); 
- 18 piese din colecţia port-textile (8 
zăvelci, 5 șoarțe, 5 catrințe); 
- 30 piese ceramică (8 vase ceramice 
etnografică, 8 vase ceramice arheolo-
gică din depozit și 14 piese ceramică 
arheologie ce vor rezulta din cerce-
tările arheologice); 
- 308 piese metal (4 piese metal etno-
grafic, 4 piese metal arheologic și 300 
buc. monede argint); 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consiliul Județean Vâlcea - 
Muzeul Judeţean „Aurelian 

Sacerdoţeanu”- Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

- 15 documente din colecția muzeului 
(reviste, ziare, cărți). 
   

Promovarea patrimoniului 
cultural  mobil prin expoziţii 

și alte manifestări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenajarea expoziţiilor atât în 
incinta muzeului cât şi în afara 
lui, punerea în scenă a expozi-
ţiilor în funcţie de specificul 
fiecărei secţii. 
 

S-a încheiat un parteneriat cu 
Televiziunea VTV, pentru a se 
vedea la televiziunea locală 
manifestările muzeului. 

Promovarea muzeului prin 
emisiuni la televiziune în care 
sunt invitaţi specialiştii, abor-
date pe diverse teme, apariţii 
în presa scrisă şi on line. 
 

Deplasarea în şcoli şi grădiniţe 
a muzeografilor, care şi-au 
propus câştigarea acestui seg-
ment de vizitatori - copiii. 
 

Muzeul de Artă, 10 expoziţii 
temporare și alte manifestari: 
- Expoziție temporară de pictură din 
patrimoniul  muzeului: Theodor 
Pallady (ciclul ,,Portret de artist”); 
- Expoziție foto -  Silviu Preda; 
- Expoziție arte vizuale - Marius Oprea; 
- Expoziție foto Grecia -  Luiza Barcan; 
- Expoziţie pictură și lansare de carte - 
Marius Ghica;  
- Expoziţie pictură - Petru Botezatu; 
- Expoziție de grup – Ceramică; 
- Expoziţie retrospectivă - Maria Billek 
Fratoștițeanu; 
- Expoziție ,,Sculptori vâlceni din 
colecția muzeului”; 
- Expoziții  itinerate și la Rm. Vâlcea; 
 

- alte manifestări culturale ce vor apă-
rea pe parcursul anului 2021 în funcție 
de oportunități. 
 

Muzeul Satului Vâlcean, 4 expozi-
ţii temporare şi alte manifestări:  
-Expoziție: ” Unelte și meșteșuguri ilu-
strate în colecțiile Muzeului Satului 
Vâlcean”; 
- Expoziție: ”Omul și uneltele sale”; 

Consiliul Județean Vâlcea – 
Muzeul Județean Aurelian 

Sacerdoțeanu Vâlcea 
prin secţiile: 

Artă, Etnografie, Istorie şi 
Laboratorul de Restaurare  - 

Conservare; 
Uniunea Artiștilor Plastici 

filiala Vâlcea; 
Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului; 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Promovarea patrimoniului 
cultural  mobil prin expoziţii 

și alte manifestări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expoziție: Satul copilăriei; 
- Expoziție: De la fibră la covor; 
- manifastare cuturală Ziua Universală 
a Iei; 
- organizarea hramului Bisericii monu-
ment de arhitectură tradițională de 
secol XVIII transferat din comuna 
Nicolae Bălcescu; 
- organizarea hramului Bisericii monu-
ment de arhitectură  tradițională de 
secol XVIII transferat din comuna 
Creteni; 
- organizarea hramului Bisericii monu-
ment de arhitectură transferat din 
comuna Pietrari. 
 

Muzeul de Istorie a Judeţului 
Vâlcea, 10 expoziţii temporare şi 
alte manifestări:  

- Expoziție temporară „Ergovid”; 
- Expoziție temporară ”Femeia. De la 

sacru la Profan”; 
- Expoziție temporară ”Arta culinară la 

curțile princiare transilvănene la 
sfârșit de ev mediu”; 

- Expoziție temporară „Războinicii 
fierului de la Desa”; 
- Expoziţia temporară „Bicentenarul 
Tudor Vladimirescu”; 

Muzeul Județean Aurelian 
Sacerdoțeanu Vâlcea 
Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi valorificarea 
Tradiţiilor populare Vâlcea; 
Laboratorul de Conservare 
Restaurare MJASV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzeul Județean Aurelian 
Sacerdoțeanu Vâlcea prin 
secţiile: Artă, Etnografie, 
Istorie şi Laboratorul de 
Restaurare  - Conservare; 
Muzeul Național Bran; 
Muzeul ”Alexandru 
Ștefulescu” Târgu Jiu; 
Muzeul Regional Craiova; 
Muzeul Judeţean Olt; 
Muzeul Naţional al Regiunii 
Porţilor de Fier din Drobeta 
Turnu Severin; 
Muzeul Național  



 142 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
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Promovarea patrimoniului 
cultural  mobil prin expoziţii 

și alte manifestări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expoziţie temporară „Interferențe 
culturale la sud și nord de Carpații în 
epoca bronzului”; 
- Expoziţie temporară „Turdaş. Primul 
oraş din preistorie”; 
- Expoziţia tempoară internațională 

”Traian. Împăratul 
cuceritor al Daciei și Mesopotamiei”; 
- EXPONATUL SĂPTĂMÂNII, proiect 

care a debutat în 2020 cu: exponatul 
lunii ianuarie. 

- Expozitii aflate în curs de obtinere a 
itinerarii si la Rm. Valcea;   

- Lansare nr. XV din revista Buridava; 
 

 Muzeul de arheologie şi artă 
bisericească Gh. Petre Govora - 
funcţionează în incinta primăriei 
oraşului Govora Băi, iar expoziţia de 
bază este „Colecţia de Arheologie şi 
Artă Bisericească-Gheorghe Petre Go-
vora”, din Băile Govora. 
 

Muzeul Viei şi Vinului Drăgăşani a 
fost restaurat cu fonduri europene 
nerambursabile obţinute de primăria 
Drăgăşani. Muzeul Judeţean a organi-
zat expoziţia de bază cu piese aduse de 
la Muzeul Satului Vâlcean. Expoziţia se 
vizitează, iar custode este un muzeo-

Brukenthal. 
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Promovarea patrimoniului 
cultural  mobil prin expoziţii 

și alte manifestări 

graf, angajat al nostru, care nu are 
voie, însă, să perceapă bani pe bilete 
de intrare timp de 5 ani; este regula 
primăriei, impusă de Uniune 
Europeană, prin restaurarea imobilului 
cu fonduri europene nerambursabile. 
 

Complexul Muzeal Măldăreşti, 2 
expoziții temporare alte manifes-
tări: 
    După redeschiderea muzeelor, 
Complexul Muzeal Măldărești înregis-
trează un număr tot mai mare de 
vizitatori. 
- cercetare etnografică (fotografie) în 
colaborare cu asociatia de fotografi 
„Floare de colț”; 
- organizarea în luna septembrie 2021 
a celei de a VIII-a ediții a taberei de 
pictură ”Măldărești plein-air 2021”. La 
această tabără de creație vor participa 
pictori de marcă din toată țara. O bună 
parte a picturilor care vor fi realizate 
vor fi oferite instituției, acestea urmând 
să intre în inventarul Muzeului 
Județean ‘‘Aurelian Sacerdoțeanu”- 
Vâlcea și implicit în patrimoniul jude-
țului Vâlcea. 

 
 
 
 
 
 
 

Muzeul Județean Aurelian 
Sacerdoțeanu Vâlcea, prin 
secţiile:  Artă, Etnografie, 
Istorie şi Laboratorul de 
Restaurare  - Conservare; 
 
Cluburi de fotografi 
profesionişti: 
Asociatia de fotografi 
„Floare de colț”. 
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- alte manifestări ce urmează a fi 
identificate pe parcursul anului în 
funcție de oportunități. 

Cercetare istorică şi valorifi-
carea acesteia prin publica-
rea de articole ştiinţifice 

Numărul XV al Buridavei va fi 
tipărit şi lansat în 2021.  

→ 20 de teme de cercetare istorică; 
→ 14 articole ştiinţifice, scrise de către 
muzeografi ai MJASV, articole care vor 
fi analizate de către Colegiul de 
Redacţie, articole care au fost incluse în 
Buridava  XV.  
→ Lansarea revistei muzeului Buridava  
XV. 

Consiliul Județean Vâlcea - 
Muzeul Județean Aurelian 
Sacerdoțeanu Vâlcea, prin: 
Consiliul Ştiinţific şi 
Colectivul de redacţie al 
revistei „Buridava". 

 
 
 
 
 
 

Completarea Băncii 
Etnoculturale a Vâlcii (BEV) 

Continuarea studiului de teren 
pentru completarea Băncii 
Etnoculturale a Vâlcii 
 
Cercetări arheologice 

1. Cercetarea culturii tradiţionale în 
vederea elaborării unor studii de 
specialitate transferării unor monu-
mentte de arhitectură, depistării unor 
noi piese muzeistice; 
 

2. Cercetare etnografică de teren în 
zona Tetoiu, județul Vâlcea; 
 

3. Cercetări arheologice de teren 
preventive, sistematice şi de suprave-
ghere precum și pereghieze efectuate 
în vederea descărcărilor de sarcină 
arheologică precum și pentru depista-
rea unor noi zone de interes arheologic. 
 

4. Pentru 2021 vor fi întocmite fişe de 
obiecte de patrimoniu în programul de 
baze de date DocPat la toate secţiile;  

Consiliul Județean Vâlcea - 
Muzeul Județean Aurelian 
Sacerdoțeanu Vâlcea, prin 
secţiile: Artă, Etnografie şi 
Istorie (arheologie).  
 
 
 
 
 
 
Direcția Județeană Vâlcea a 
Arhivelor Naționale  
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Educaţia muzeală pentru 
elevi 

Proiecte educaţionale (9) - Ora  de  desen la muzeu; 
- - Şcoala Altfel; 
- - Satul bunicilor; 
- - Zilele comunei Bujoreni; 
- - Ziua Recoltei; 
- - Ignatul la români; 

- Atelierul de Arheologie; 
- Legionari romani la porțile Buridavei!; 
- Acasă la Anton Pann. 

 

Consiliul Județean Vâlcea - 
Muzeul Județean Aurelian 
Sacerdoțeanu Vâlcea prin 
secţiile: Artă, Etnografie şi 
Istorie (arheologii); 
Școala Tache Ionescu; 
Primăria comunei Bujoreni; 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vâlcea; 
 
 

Parteneriate culturale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Expoziţii de: 
- arte plastice; 
- etnografie; 
- istorie, arheologie; 
- lansări de carte; 
- participări la sesiuni de 
comunicări şi simpozioane; 
- apariţia la tv a tuturor 
manifestărilor organizate de 
muzeu şi parteneri; 
- promovarea în mediul on line 
a tuturor activităților culturale 
și activităților privind conser-
varea și restaurarea patrimo-
niului care se desfășoară în ca-
drul secțiilor instituției. 
 

- 32 acţiuni culturale organizate prin 
parteneriat dintre care: 

        → 10 expoziţii temporare de arte 

plastice; 

→ 11  expoziţii temporare de 

istorie, arheologie și etnografie; 

→ 11 manifestări culturale. 
 

 
 
Intervenţii în presă şi televiziune, pre-
cum şi în mediul online, cu scopul po-
pularizării activităţii muzeului. 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea - 
Muzeul Județean Aurelian 
Sacerdoțeanu Vâlcea şi 
partenerii: Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Vâlcea prin 
grădiniţe, şcolile gimnaziale 
și liceele din Râmnicu 
Vâlcea; Şcoala „Anton Pann” 
Rm. Vâlcea; 
 
Palatul Copiilor; Râmnicu 
Vâlcea; 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Vâlcea,  
UAP România- Filiala 
Vâlcea; UAP- filiala Turda 
Fotoclubul „Floarea de colţ" 
Râmnicu Vâlcea,  Centrul 
Judeţean pentru 
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Parteneriate culturale  
 
 
 
 
 

Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vâlcea ; 
Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanu”; 
Muzeul Național Bran; 
Muzeul ”Alexandru 
Ștefulescu” Târgu Jiu; 
Muzeul Regional Craiova; 
Muzeul Judeţean Olt; 
Muzeul Naţional al Regiunii 
Porţilor de Fier din Drobeta 
Turnu Severin; 
Muzeul Național  
Brukenthal. 

 

În domeniul cercetării, con-
servării și promovării culturii 
tradiționale 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

-„Alegerea de june” - 
Sărbătoare tradițională a co-
munității, Muereasca; 
-„Petalele iubirii”,  expoziție  de 
artă plastică, recitaluri de poe-
zie și muzică, în interpretarea 
persoanelor cu dizabilități din 
județul Vâlcea, Rm. Vâlcea 
„ZIUA TRADIȚIEI - Anul Nou 
de primăvară”:  
- „Dragobetele- Ziua dragostei 
la români”,ed. a XIV-a, Galicea 
-alte manifestări în județ inte-
grate programului; 
 

 
 
→ Număr proiecte culturale în dome-
niu: 26; 
→ Număr beneficiari direcți: creatori 

populari, interpreți de folclor, specia-

liști, cercetători, personalități culturale: 

2.900; 

→ Număr beneficiari indirecți: 8.000 

animatori culturali, spectatori, vizita-

tori, iubitori de cultură tradițională – 

copii, tineri, maturi 

 
 
 
 

 
Consiliul Județean Vâlcea   
 

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale 
(CJCPCT) Vâlcea 
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În domeniul cercetării, con-
servării și promovării culturii 
tradiționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

- Salonul Național al Cărții de  
Etnologie,  ediția  a XXII-a, 
Rm. Vâlcea 
- „Hora costumelor”,  
sărbătoarea portului popular 
vâlcean, ed. a XLX-a, Pietrari; 
-Zilele municipiului Râmnicu 
Vâlcea, complex de 
evenimente prilejuite de 
atestarea documentară a 
municipiului Rm. Vâlcea 
(1389-2021) -  632 ani 
- „Floralia”, ed. a XX-a -  
carnavalul florilor (paradă) și 
spectacol al copiilor sub 
genericul „Primăvara orașului 
meu” 
-  Concert al Orchestrei 
„Rapsodia vâlceană” susținut 
în Parcul „Mircea cel Bătrân”  
-17-19 mai, Târgul meșterilor 
populari  vâlceni, eveniment 
care se va desfășura în 
Scuarul „Mircea cel Bătrân”; 
-„Pridvorul tinereții”- festival al 
tinerilor interpreți de folclor, 
Crețeni;                                  
-Zilele comunei Galicea   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea 
 

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale 
(CJCPCT) Vâlcea 
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În domeniul cercetării, con-
servării și promovării culturii 
tradiționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Festivalul Cultural „Teodosie 
Rudeanu”, ed. a XIX-a; 
-Târgul ceramicii populare 
românești „Cocoșul de Hurez”, 
ed. a 50-a; 
-„Festivalul călușului vâlcean”  
- ed. a  XII-a, Șirineasa și, 
respectiv, ed.    a II-a, Rm. 
Vâlcea; 
-„Învârtita dorului” – Festival 
folcloric păstoresc, Vaideeni; 
-Ziua Universală a Iei, proiect 
derulat în parteneriat cu 
Biblioteca Județeană Vâlcea; 
-„Târgul anual de Sf. Ilie” – 
târg tradițional și spectacol 
folcloric, Titești; 
-Festivalul intercultural 
„Buridava”,  Ocnele Mari; 
-„Târgul Meșterilor Populari 
din România”-  ed. a XXIV-a, 
Rm. Vâlcea; 
-„Cântecele Oltului” -  ed. a 
53-a  Festival național al 
ansamblurilor folclorice din 
județele străbătute de râul Olt 
–ediție aniversară, Călimănești 
-„La izvorul dorului” – „Dragoș 
Vrânceanu”  - Festival național 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul Județean Vâlcea 

 

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale 
(C.J.C.P.C.T) Vâlcea 
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În domeniul cercetării, con-
servării și promovării culturii 
tradiționale 

de poezie „Ortodoxie și artă”, 
ed.    a XIX-a; 
- „Ziua comunei Golești”, 
întâlnire tradițională a fiilor 
satului,  Golești; 
 - „Brâul de aur”, ed. a 50-a, 
Sărbătoare a  dansului popular 
vâlcean, Bărbătești; 
-„Lăutarul” , ed. a XV-a  - 
Festival  național al cântecului 
lăutăresc, Drăgășani; 
-„Zilele recoltei”, ed.  a VIII-a 
- sărbătoare a roadelor 
agricole, Rm. Vâlcea; 
- Festivalul Concurs al 
Colindului Vâlcean, ed. a VI-a, 
integrat Programului ”Din 
moși-strămoși”, Rm. Vâlcea; 
- Atelier artistic al  Ansamblu-
lui  de dansuri populare 
„Rapsodia Vâlceană”, în  zilele 
de miercuri ale lunii, Sala CJ 
Vâlcea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea 
 

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale 
(C.J.C.P.C.T) Vâlcea 

 

 
În domeniul educației per-
manente, al animației cultu-
rale 
 

 

-„Eternul Eminescu”, ed. a 
VIII-a, reuniune literară 
dedicată marelui poet Mihai 
Eminescu, Călimănești; 
-Unirea Principatelor Române 
– concert folcloric  dedicat 

 

→ Număr proiecte culturale în domeniu 
13; 
→ Număr beneficiari direcți: 400 -  
specialiști, personalități culturale, 
cadre didactice, elevi;  

Consiliul Județean Vâlcea 
 

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale 
(C.J.C.P.C.T) Vâlcea 



 150 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

În domeniul educației per-
manente, al animației cultu-
rale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

împlinirii a 162 de ani de la 
Unirea Principatelor Române,  
Rm. Vâlcea; 
-„In memoriam... Dragoș 
Vrânceanu” (1907-2021) - 114 
ani de la nașterea scriitorului 
Dragoș Vrânceanu, Băbeni; 
-Lansare de carte „Picături de 
pastel”, Rm. Vâlcea; 
-Festivalul Național de 
Dramaturgie „Goana după 
fluturi”, ed. a X-a; 
-„Vâlcea artistică”, ed. a XXV-a 
-  concurs județean de creație 
în genurile literatură (poezie, 
proză, dramaturgie), artă 
plastică, fotografie, Rm. 
Vâlcea; 
-„Memorialul Nicolae Bălcescu”  
Festival Național de Poezie 
Patriotică, ed. a XVIII -a și 
Ziua comunei Nicolae 
Bălcescu,  ed.  a VII-a; 
-Lansare de carte, Ocnele 
Mari; 
-„Povestea vorbii”, Festival 
Național de Creație Satirică,  
ed. a XVI-a, Rm. Vâlcea și 
Călimănești; 

→ Număr beneficiari: 1500 - vizitatori, 
iubitori de vizitatori, iubitori de cultură 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea 
 

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale 
(C.J.C.P.C.T) Vâlcea 
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În domeniul educației per-
manente, al animației cultu-
rale 

 

-„Respect față de patrie” – 
concurs național de eseuri, 
Nicolae Bălcescu; 
-Festivalul Național de Poezie 
„George Țărnea”,ed. a XII-a; 
-Atelierul de teatru „Histrionii”,  
în zilele de miercuri ale  lunii, 
Casa de Cultură „Dragoș 
Vrânceanu” Băbeni (on-line/la 
sediul CC Băbeni); 
-Atelier artistic al Fanfarei 
județene „Constantin 
Brâncoveanu”, în zilele de 
marți și joi ale lunii, Sala 
Consiliului Județean Vâlcea. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Consiliul Județean Vâlcea 

 

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale 
(C.J.C.P.C.T) Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În domeniul artelor vizuale, 
al educației religioase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-„Valențe cromatice” – Salonul 
de primăvară al artiștilor 
vâlceni, Rm. Vâlcea; 
-„Patimile și Învierea 
Domnului” -  expoziție de 
icoane, Rm. Vâlcea;                  
-„Florile Învierii-  expoziție de 
icoane dedicate Patimilor și 
Învierii Domnului; 
-„Semne și semnificații 
plastice”, ed. a X-a - Salon de 
vară al artiștilor plastici 
vâlceni, Rm. Vâlcea; 

 
 
 
→ Număr proiecte  în domeniu: 9;  
→ Număr beneficiari direcți: 800 - 
artiști plastici, specialiști, personalități 
culturale, vizitatori; 
→ Număr beneficiari indirecți: 70  iu-
bitori de artă de toate vârstele. 
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În domeniul artelor vizuale, 
al educației religioase 

- „Ortodoxie și artă”, ed. a 
XII-a - Tabără de creație 
artistică: icoane și artă 
plastică, Călimănești; 
-„Ortodoxie și artă”, ed. a XIX-
a – expoziție de icoane; 
-„Sinergii” - Salonul de toamnă 
al artiștilor vâlceni, Rm. Vâlcea 
-„Lumina Crăciunului”  - 
expoziție de icoane; 
-Cercul de pictură „Dialog 
plastic”,  în zilele de miercuri 
ale lunii, Casa de Cultură 
„Dragoș Vrânceanu” Băbeni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Vâlcea 
 

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale 
(C.J.C.P.C.T) Vâlcea 

 
 
 
 

În domeniul activității meto-
dice 

Colocviul metodic anual cu 
directorii de așezăminte 
culturale din județul Vâlcea 
 

Atelier metodic cu parte-
nerii de organizare a eveni-
mentelor de cultură tradi-
țională în derulare, săptă-
mânal, on-line sau la sediul 
CJCPCT Vâlcea 

 
 

→ Număr de beneficiari: 100 
    directori de cămine culturale, case 

de cultură, bibliotecari, responsabili 
cu activitatea culturală din teritoriu 

În domeniul artei spectaco-
lului 

Orchestra „Rapsodia Vâlceană” 
susține spectacole folclorice  
atât în contextul  anumitor pro-
iecte amintite în capitolele 
anterioare. 

 

→ Număr  spectacole: 10; 
→ Număr beneficiari: 3000 spectatori, 

iubitori de folclor, interpreți, perso-
nalități culturale; 
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1. 

 

Întărirea luptei împotriva co-
rupţiei şi a infracţionalităţii 
organizate 
 
 

1. Implicarea tuturor poliţiştilor 
operativi în cunoaşterea situa-
ţiei operative pe raza de com-
petenţă în referire la membrii 
unor grupări infracţionale şi 
asigurarea colaborării cu Servi-
ciul de Investigaţii Criminale. 
 

2.Colaborarea cu celelalte 
structuri ale Poliţiei Române cu 
competenţe în domeniu, dar şi 
cu unităţile de parchet, în sco-
pul identificării grupărilor in-
fracţionale, a membrilor activi 
ai acestora şi a probării ac-
tivităţii infracţionale desfăşu-
rate. 
 

3.Realizarea întâlnirilor grupu-
lui de lucru constituit pe a-
ceastă problematică şi identi-
ficarea celor mai eficiente mă-
suri în domeniu 
 

4. Colaborare în cadrul unor 
grupuri de lucru cu procurorii 
desemnați pe linie de corupție, 
precum și cu DGA – Serviciul 
Județean Anticorupție Vâlcea, 

 
 
 

• număr grupări infracţionale destruc-
turate 

 
 
 
 

• număr membrii aparţinând grupă-
rilor destructurate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• număr dosare penale pe linie de 

corupţie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

în vederea stabilirii unor mo-
duri de acțiune mai eficientă. 
 

5. Intensificarea activităţilor 
investigative desfăşurate de 
poliţiştii Serviciului de Investi-
gare a Criminaluităţii Economi-
ce în domeniul corupţiei 

 
 
 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 

 

 

 

Capitolul XVI. Afaceri interne 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

1. 
 
Creşterea nivelului de securi-
tate în spaţiul stradal, dar şi 
asigurarea unui grad ridicat 
de siguranţă a persoanelor, 
comunităţilor şi patrimoniu-
lui acestora 
 
 
 
 
 
 
 

1.Operativitatea intervenţiei la 
evenimentele semnalate. In-
tervenţia rapidă a agenţilor de 
siguranţă publică pe principiul 
,,cel mai apropiat poliţst de 
locul evenimentului intervine” 
şi sancţionarea fermă a orică-
ror încălcări ale legislaţiei în 
spaţiul public. 
 

2.Eficientizarea dispozitivului 
de siguranţă publică, a modului 
de acţiune al acestuia în ve-
derea prevenirii şi combaterii 
infracţionalităţii  stradale. 

• număr apeluri  prin SNUAU 112; 
procent intervenţie sub 10 minute 

 
 
 
 
 
 
 
•  număr infracţiuni stradale  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Creşterea nivelului de securi-
tate în spaţiul stradal, dar şi 
asigurarea unui grad ridicat 
de siguranţă a persoanelor, 
comunităţilor şi patrimoniu-
lui acestora 
 

 

3.Îmbunătăţirea cooperării cu 
I.J.J. Vâlcea pentru punerea în 
aplicarea a prevederilor 
Ordinului MAI 60/2010 în 
cadrul Grupului de Coordonare 
şi Trasare a Sarcinilor, planifi-
carea eficientă a patrulelor 
pedestre şi auto, în baza 
concluziilor analizelor tactice, 
în zonele şi mediile de interes 
poliţienesc; Identificarea nece-
sarului de forţe pentru organi-
zarea dispozitivului de ordine 
publică, astfel încât patrularea 
să se realizeze conform pre-
vederilor OMAI 60/2010, în 
mediul urban şi rural. 
 

4.Distribuirea corespunzătoare 
a patrulelor pedestre şi auto, în 
funcţie de analizele tactice 
întocmite, în special pe timpul 
nopţii, când se comite marea 
majoritate a infracţiunilor stra-
dale 
 

5.Organizarea de razii, acţiuni, 
controale şi filtre în zonele  şi 
mediile criminogene în vederea 

 

• număr infracţiuni depistate în 
flagrant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• număr infracţiuni stradale comise pe 
timpul nopţii 

 
 
 
 
 

 
• număr razii 
• număr acţiuni  
• număr controale directe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

asigurării prevenţiei necesare, 
a menţinerii ordinii şi siguranţei 
publice şi a depistării încălcării 
legislaţiei. 
 
6.Cunoaşterea şi aplanarea 
stărilor conflictuale în vederea 
prevenirii faptelor de violenţă 
 
7. Cunoaşterea teritoriului şi a 
populaţiei pe raza de compe-
tenţă de către poliţie de proxi-
mitate condiţie esenţială pen-
tru adoptarea măsurilor de pre-
venire şi combatere corespun-
zătoare. 

• număr infracţiuni contra patrimo-
niului 

• număr perosane dispărute identifi-
cate 

 
• număr stări conflictuale aplanate 
• număr infracţiuni contra persoanei 

• număr infracţiuni de mare violenţă 
 
• număr activităţi desfăşurate în 

comunitate 
• număr persoane consiliate de 

poliţiştii de proximitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguranţa şcolară, prevenirea 
delincvenţei juvenile 
 

1.Punerea în aplicare a Planului 
Teritorial Comun, aprobat la 
nivelul Instituţiei Prefectului. 
 

2. Activităţi preventiv-educa-
tive la nivelul unităţilor de 
învăţământ, cu participarea e-
levilor, dar şi a cadrelor didac-
tice. 

 

3. Includerea pe itinerariile de 
patrulare a unităţilor de învă-
ţământ şi asigurarea prezenţei 
poliţiştilor în zona şcolilor la 
orele de intrare la cursuri. 

 
 
 
 
• număr activităţi în unităţile de 

învăţământ 
• număr infracţiuni în şcoli sau 

proximitatea acestora sesizate 
• număr patrulări în zona adiacentă 

unităţilor de învăţământ  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

4.Intervenţia efectivelor la soli-
citările pe această linie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidarea mecanismelor 
de realizare a comunicării 
publice 

1. Informarea corectă, echidis-
tantă, oportună şi în timp real 
a mass-media și opiniei publi-
ce 
 

2. Promovarea prin purtătorul 
de cuvânt şi Biroul de Analiză şi 
Prevenire a Criminalităţii, a 
recomandărilor informativ-pre-
ventive specifice 
 

3. Informarea cu operativitate 
a mass-media şi cetăţenilor 
despre incidentele/evenimen-
tele care îngreunează desfăşu-
rarea circulaţiei rutiere sau pun 
în pericol siguranţa acesteia pe 
drumurile naţionale 
 

4.Realizarea intervenţiilor radio 
la Posturile de Radio: Oltenia, 
Metronom şi Vâlcea 1 
 

5. Soluţionarea solicitărilor pri-
mite de la cetăţeni/mass-
media, formulate în baza Legii 
nr.544/2001, privind liberul ac-
ces la informaţiile de interes 
public 

 
• Număr de știri/comunicate/buletine 

de presă întocmite și prezentate; 
 

• Număr intervenţii radio 
 

• Numărul de solicitări, formulate în 
baza Legii 544/2001 primite de la 
cetățeni/ jurnalişti şi soluţionate 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Implementarea unui sistem 
unitar, integrat de pregătire 
profesională 

 

1. Dezvoltarea programelor de 
pregătire profesională 
 

2. Derularea şedinţelor de pre-
gătire tactică a poliţiştilor din 
structurile operative, în special 
ordine publică şi poliţie rutieră 
în scopul prevenirii ultrajelor. 
La şedinţele de pregătire vor 
participa instructori ai Serviciu-
lui pentru Acţiuni Speciale, 
psihologii unităţii şi ofiţeri ai 
Serviciului Ordine Publică. 

 

• planuri de pregătire continuă 
întocmite 

 
 
• număr poliţişti pregătiţi în domeniul 

tactic 
• număr ultraje la adresa poliţiştilor 

înregistrate 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficientizarea tuturor activi-
tăţilor din sfera de compe-
tenţă a organelor de poliţie 
pentru prevenirea şi limita-
rea răspândirii infecţiei cu 
SARS-CoV-2 

1. Organizarea de acţiuni punc-
tuale în special în zonele 
pretabile comiterii de încălcări 
ale prevederilor legale emise în 
contextul Covid-19 
 

2. Efectuarea de verificări, îm-
preună cu efectivele poliţiei 
locale, la domiciliile persoa-
nelor izolate şi carantinate 
pentru stabilite respectării 
măsurilor dispuse prin deciziile 
Direcţiei de Sănătate Publică. 
 

3. Asigurarea colaborării cu 
toate structurile din Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Vâlcea şi  asigurarea 

 
 
 
 
 
 
• număr acţiuni punctuale; 
• număr dosare penale întocmite şi 

număr sancţiuni contravenţionale 
aplicate; 

• număr persoane verificate; 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

permanentă a efectivelor în 
cadrul Centrului Judeţean de 
Coordonare şi Conducere Inte-
grată (CJCCI) constituit la se-
diul ISU Vâlcea; 
 

4. Adoptarea măsurilor co-
respunzătoare în vederea pre-
venirii infectării personalului 
propriu (repartizare materiale 
de protecţie sanitară şi folo-
sirea corectă şi legală a aces-
tora, verificarea modului de 
utilizare a acestora, dezinfec-
tarea spaţiilor atunci când si-
tuaţia impune, colaborarea cu 
medicul unităţii, triajul epi-
demiologic la intrarea în sediile 
de poliţie etc.); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Vâlcea 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

2. 
 

Creșterea siguranței în școli 
Organizarea de ședințe trimes-
triale. 
 

Întocmirea planului județean 
de măsuri privind creșterea si-
guranței în unitățile de învăță-
mânt din județul Vâlcea. 

 

Nr. ședințe: 4 
 
 
 

Nr. planuri: 1 

 

Instituția Prefectului Județul 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor 

Asigurarea eficienței misiunilor de ordine și siguranță publică executate de structurile IJJ Vâlcea 
 

3. 
Asigurarea eficienței și efi-
cacității misiunilor de ordine  
publică executate de struc-
turile IJJ Vâlcea 

1. Asigurarea cadrului dispo-
zițional pentru planificarea, or-
ganizarea și executarea misiu-
nilor de ordine publică. 
 

2. Participarea în cadrul gru-
purilor de lucru sau emiterea 
punctelor de vedere în legă-
tură cu proiectele de acte nor-
mative cu incidență în dome-
niul ordinii și siguranței publi-
ce. 

 

3. Realizarea unei estimări ju-

dicioase a efectivelor necesare 
pentru executarea misiunilor 
în situația solicitărilor de efec-
tive în sprijin sau pentru prelu-
area misiunilor. 
 

4. Executarea de controale te-
matice și inopinate pe seg-
mentul ordinii publice. 
 

5. Punerea în aplicare a dis-
pozițiilor/planurilor de măsuri/ 
concepțiilor de acțiune în do-
meniul ordinii publice trans-
mise de eșalonul superior. 
 

• Numărul total al misiunilor de asigu-
rare a ordinii publice; 

• Numărul ordinelor și dispozițiilor 
elaborate. 

 
• Numărul de participări în cadrul gru-

purilor de lucru sau puncte de 
vedere emise în legătură cu proiec-
tele de acte normative cu incidență 
în domeniul ordinii și siguranței 
publice. 
 
 

• Numărul solicitărilor analizate/solu-
ționate. 
 
 
 

• Numărul controalelor tematice/con-
troalelor inopinate executate. 
 

• Numărul dispozițiilor/planurilor pro-
prii de măsuri transmise/elaborate în 
baza planurilor de măsuri/acțiune, 
dispozițiilor eșalonului superior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

6. Participarea la seminarii, 
conferințe, întâlniri de lucru pe 
teme privind domeniul ordinii 
și siguranței publice, precum și 
organizarea și coordonarea de 
convocări și ședințe de pre-
gătire în domenii de interes. 

 

 

• Numărul seminariilor/conferințelor/ 
întâlnirilor de lucru desfășurate; 

• Numărul convocărilor / ședințelor de 
pregătire organizate și desfășurate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea eficienței activi-
tății de prevenire și comba-
tere a faptelor antisociale, 
prin corelarea acțiunilor e-
xecutate cu infracționalita-
tea stradală înregistrată în 
analizele  elaborate la nive-
lul IJJ Vâlcea 

1. Întocmirea de materiale pri-
vind activitățile desfășurate pe 
linia prevenirii și combaterii 
faptelor antisociale și rezulta-
tele obținute (analize, sinteze, 
informări,studii,prognoze,sta-
tistici, grafice etc.). 
 

2. Coordonarea și  monitoriza-
rea activităților de constatare/ 
sancționare a faptelor de natu-
ră penală /contravențională, 
precum și verificarea rapoar-
telor întocmite cu această oca-
zie precum și creșterea pre-
zenței în zonele publice cu 
potențial criminogen, instituții 
de învățământ, mediu rural și 
silvic. 

 

3. Coordonarea, sprijinul și în-
drumarea activității de punere 

• Numărul documentelor ce conțin 
analize, sinteze, informări, studii, 
prognoze, statistici, grafice, etc.; 

• Numărul ordinelor și dispozițiilor 
elaborate / transmise. 

 

 

 
 
 
• Numărul infracțiunilor și contraven-

țiilor constatate de personalul IJJ 
Vâlcea. 

 
 
 
 
 

• Numărul mandatelor de aducere 
executate de către efectivele IJJ 
Vâlcea;  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

în executare a mandatelor de 
aducere. 

 

4. Coordonarea activităților 
preventiv-educative desfășu-
rate de personalul IJJ Vâlcea. 

 

5. Participarea la controale de 
fond executate în unitățile 
subordonate IGJR, executarea 
de controale tematice, con-
troale inopinate și acțiuni de 
sprijin și îndrumare vizând ac-
tivitatea de  prevenire și com-
batere a faptelor antisociale 
desfășurată de personalul IJJ 
Vâlcea. 
 

• Numărul a mandatelor de aducere 
transmise spre executare către 
structurile teritoriale ale IJJ Vâlcea. 
 

• Numărul acțiunilor preventiv-educ-
ative desfășurate. 

 

 
• Numărul controalelor de fond/con-

troalelor tematice/controalelor inopi-
nate/activități de sprijin și îndrumare  
executate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vâlcea 

Asigurarea capacității opera-
ționale a structurilor de inter-
venție antiteroristă și acțiuni 
speciale. 

 

Participarea la controale de 
fond executate în unitățile 
subordonate IGJR, executarea 
de controale tematice și inopi-
nate pe segmentul acțiunilor 
speciale și a intervenției antite-
roriste. 
 

• Numărul controalelor de fond/con-
troalelor tematice/controalelor inopi-
nate executate. 

Modernizarea pazei obiectivelor și transporturilor 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Actualizarea cadrului norma-
tiv specific pazei. 

Actualizarea cadrului normativ 
intern pentru modificarea con-
ceptuală a modului de execu-
tare a misiunii de pază. 

• procentul structurilor consultate ra-
portat la numărul total al structurilor 
cu responsabilități în domeniu; 

• procentul propunerilor valorificate/ 
față de cele la care a fost motivată 
nevalorificarea raportat la numărul 
total al propunerilor formulate; 

• consolidarea formei finale a proiec-
tului și promovarea pe circuitul de 
aprobare și avizare; 

• intrarea în vigoare a modificări-
lor/completărilor formulate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modernizarea componentelor 
operaționale din cadrul misi-
unii de pază și optimizarea  
cooperării/colaborării/schim
bului de informații. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Continuarea demersurilor 
pentru dezvoltarea și imple-
mentarea la nivel național a 
unei strategii unitare de com-
pletare, modernizare și/sau în-
locuire a sistemelor tehnice de 
securitate instalate la obiective, 
precum și conectarea acestora 
la dispeceratele de monito-
rizare. 

• crearea funcțiilor cu profil tehnic în 
structura DPPI; 

• întocmirea fișelor posturilor pentru 
funcțiile cu profi tehnic; 

• identificarea și încadrarea cu perso-
nal a funcțiilor cu profil tehnic; 

• inițierea demersurilor pentru adap-
tarea cadrului normativ în vederea 
extinderii  utilizării monitorizării vi-
deo în misiunile de pază ale IJJ 
Vâlcea. 
 

2. Inițierea demersurilor pen-
tru consolidarea responsabilită-
ților IJJ Vâlcea în domeniul 
securității nucleare și radioac-

• elaborarea concepției în domeniul 
securității nucleare și radioactive. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tive și dezvoltarea capabilită-
ților în acest domeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Inițierea demersurilor pen-
tru modificarea/completarea  
documentelor de cooperare/co-
laborare. 

• procentul protocoalelor pentru care 
au fost inițiate demersuri în sensul 
actualizării, raportat la numărul total 
al protocoalelor gestionate; 

• numărul protocoalelor pentru care 
au fost inițiate demersuri de ac-
tualizare. 

4. Creșterea gradului de inte-
grare a informațiilor obținute 
din diferite surse în cadrul 
procesului de planificare a 
misiunilor de pază. 

•  procentul produselor analitice, ale 
căror informații au fost integrate,  
raportat la numărul total al in-
formațiilor, obținute de la diferite 
structuri partenere; 

• numărul produselor analitice, ale 
căror informații au fost integrate; 

• numărul informațiilor obținute de la 
diferite structuri partenere. 

5. Continuarea demersurilor 
pentru dezvoltarea și imple-
mentarea aplicației destinate 
gestionării integrate a riscurilor 
la securitate fizică la adresa 
obiectivelor și transporturilor 
din responsabilitatea IJJ. 

• implementarea aplicației destinate 
gestionării integrate a riscurilor la 
securitate fizică la adresa obiec-
tivelor și transporturilor din respon-
sabilitate. 

Pregătirea personalului de  
pază. 

Identificarea unor soluții și 
formularea de propuneri, pen-
tru punerea în practică a 
acestora, pe linia  optimizării  

• numărul activităților desfășurate 
pentru identificarea unor soluții de 
pregătire; 



 165 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

sistemului de pregătire prac-
tică, în sistem centralizat, a 
personalului implicat în plani-
ficarea, organizarea, controlul 
și executarea misiunii de pază; 

• numărul activităților desfășurate 
pentru punerea în practică a progra-
melor de pregătire identificate. 

 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 

Creșterea performanței structurilor operative  în îndeplinirea misiunilor 
 

 
Perfecționarea  activității în 
domeniul realizării capacită-
ții operaționale a structurilor 
IJJ Vâlcea și managemen-
tului situațiilor de urgență 
conform competențelor. 

1. Antrenarea/verificarea capa-
cității operaționale a structuri-
lor IJJ Vâlcea prin exerciții de 
alertare, conform Planului unic. 
 

• Numărul exercițiilor planificate; 
• Numărul exercițiilor desfășurate; 
• Calificativele obținute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Participarea la exercițiile ini-
țiate și organizate de structurile 
Ministerului Afacerilor Interne 
și Serviciului Român de Infor-
mații în cooperare cu celelalte 
structuri ale SNAOPSN 
(Sistemul Național de Apărare 
Ordine Publică și Siguranță 
Națională)  pentru compatibili-
zarea acestora, în vederea ges-
tionării situațiilor speciale și de 
criză. 

• Numărul exercițiilor la care se 
participă; 

• Aprecierile instituțiilor participante; 
• Compatibilizarea structurilor în 

vederea gestionării situațiilor specia-
le și de criză. 

3. Participarea la exercițiile ini-
țiate și  organizate de struc-
turile Ministerului Apărării 
Naționale în cooperare cu 
celelalte structuri ale SNAOPSN 
(Sistemul Național de Apărare 

• Numărul exercițiilor la care se 
participă; 

• Aprecierile instituțiilor participante; 
• Compatibilizarea structurilor MAI cu 

structurile forțelor armate, în vede-
rea gestionării situațiilor speciale și 
de criză. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
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Ordine Publică și Siguranță 
Națională)  pentru compatibili-
zarea structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne cu structurile 
forțelor armate, în vederea 
gestionării situațiilor speciale și 
de criză. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Verificarea/antrenarea struc-
turilor IJJ Vâlcea prin crearea 
unor situații tactice cu incidență 
în  realizarea măsurilor de pro-
tecție a personalului și inter-
venția în sprijinul populației.     

• Numărul verificărilor/antrenamente-
lor efectuate;  

• Numărul situațiilor de protecție civilă 
rezolvate; 

• Aprecierile rezultate. 

Creșterea performanței în 
activitatea de cooperare  

interinstituțională. 

Analizarea documentelor de co-
operare/colaborare aflate în 
evidență. 

• Numărul documentelor de cooperare 
/colaborare aflate în evidență; 

• Numărul documentelor de cooperare 
/colaborare încheiate; 

• Numărul documentelor de cooperare 
/colaborare scoase din evidență. 

Creșterea performanței în 
activitatea de management 

stări excepționale. 

1. Actualizarea / îmbunătățirea 
documentelor planului de mo-
bilizare, în scopul creșterii 
viabilității acestora. 

• Numărul documentelor planului de 
mobilizare care au fost actualizate 
/îmbunătățite. 

2. Organizarea și desfășurarea 
de antrenamente, instructaje 
sau alte activități de pregătire a 
personalului pe linia manage-
mentului stărilor excepționale. 

• Numărul de antrenamente, instruc-
taje sau alte activități de pregătire a 
personalului pe linie de management 
stări excepționale; 

• Calificativele obținute, după caz. 



 167 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 
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Continuarea demersurilor 
pentru standardizarea practi-
cilor și procedurilor desfășu-
rate de personalul IJJ Vâlcea 
pentru îndeplinirea atribu-
țiilor. 

Elaborarea/revizuirea procedu-
rilor de sistem/interne. 

• Numărul procedurilor elaborate; 
• Numărul procedurilor revizuite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea suportului infor-
mativ al actului decizional în 
scopul planificării misiunilor 
ce revin IJJ Vâlcea şi preve-
nirii unor situații de risc la 
adresa ordinii publice, pre-
cum și creșterea calității acti-
vității de cercetare documen-
tare. 

1. Cunoașterea situației opera-
tive în conexiune cu evenimen-
te/activități/acțiuni cu impact 
asupra climatului de ordine și 
siguranță publică și  a securi-
tății obiectivelor din competen-
ța IJJ Vâlcea. 

• numărul evenimentelor cu impact 
mediu sau ridicat care au surprins 
(<1% din totalul evenimentelor 
produse); 

• numărul documentelor elaborate și 
diseminate referitoare la potențiale 
riscuri și amenințări la adresa 
siguranței publice.  

2. Realizarea de analize la nivel 
strategic, tactic şi operațional 
pentru identificarea amenință-
rilor și vulnerabilităților și eva-
luarea riscurilor specifice misiu-
nilor IJJ Vâlcea. 

• numărul produselor elaborate. 

3. Realizarea cooperării poliție-
nești internaționale aferente 
evenimentelor sportive cu di-
mensiune internațională 

• numărul activităților de cooperare la 
care se participă; 

• numărul de participanți; 
• numărul de schimburi date şi 

informații.  

Creșterea performanței în ac-
tivitatea de selecție și înca-
drare a personalului. 

Efectuarea demersurilor pentru 
deblocarea posturilor vacante, 
recrutarea candidaților și orga-
nizarea de concursuri în vede-

• Gradul de încadrare cu personal. 
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propuşi 
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rea selecționării și încadrării 
personalului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vâlcea 

Creșterea performanței în 
activitatea de formare profe-
sională și documentare, pre-
cum și a calității învățămân-
tului în școlile postliceale ale 
IJJ Vâlcea  

Continuarea pregătirii persona-
lului prin intermediul platformei 
de pregătire de tip e-Learning. 

• Organizarea examenelor de grad, 
desfășurarea unor activități de pre-
gătire continuă / evaluări. 

Participarea structurilor mobile 
la programe colective de pre-
gătire de specialitate organi-
zate în centre de pregătire și 
creșterea ponderii pregătirii în 
domeniul intervenției profesio-
nale, precum și reproiectarea 
curriculum-urilor centrelor de 
perfecționare a pregătirii ca-
drelor prin cursuri adaptate 
necesităților. 

• Numărul activităților de instruire; 
• Numărul participanților. 

Consolidarea și modernizarea 
structurală a Inspectoratului 
General al IJJ Vâlcea și a 
unităților subordonate aces-
tuia 

1. Modificarea statelor de orga-
nizare a  unităților IJJ Vâlcea, în 
funcție de nevoile acestora. 

• Numărul modificărilor structurale în 
statele de organizare. 

2. Modificarea Regulamentelor 
de Organizare și Funcționare a  
unităților IJJ Vâlcea, în funcție 
de modificările organizatorice 
aprobate. 

• Numărul modificărilor Regulamen-
telor de Organizare și Funcționare. 

3. Suplimentarea cu posturi în 
statele de organizare ale  uni-
tăților IJJ Vâlcea. 

• Numărul posturilor aprobate operate 
în statele de organizare. 

Eficientizarea activității de prevenire a incidentelor de securitate privind protecția informațiilor clasificate naționale, NATO și UE 
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Optimizarea accesului perso-
nalului la informații clasifi-
cate. 

1. Identificarea și soluționarea 
cazurilor de supraevaluare a 
nivelului de acces  la informații 
clasificate. 

• Numărul cazurilor de creștere sau 
reducere a nivelului de acces la 
informații clasificate în raport de 
necesitățile reale. 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

2. Consilierea cadrelor cu fun-
cții de comandă privind posi-
bilitățile de respectare a  pre-
vederilor legale în raport de 
necesitățile obiective. 

• Numărul activităților de îndrumare a 
comandanților cu privire la asigura-
rea optimizării accesului personalului 
la informații clasificate. 

Creșterea nivelului de cu-
noaștere și aplicare a pre-
vederilor legale privind ges-
tionarea informațiilor clasifi-
cate. 

1. Promovarea activităților de 
verificare a cunoștințelor, teste 
adaptate specificului activită-
ților fiecărei structuri. 

• Numărul activităților de testare a 
cunoștințelor pe linia protecției infor-
mațiilor clasificate. 

2. Intensificarea și adaptarea 
activităților de îndrumare și 
control în raport de necesitate 
și specificul activităților. 

• Numărul controalelor și activităților 
de îndrumare  efectuate, adaptate  
specificului activităților. 

Eficientizarea managementului organizațional prin folosirea complementarității şi activităţii structurilor de control și verificări interne, ca atribut 
fundamental al luării deciziilor în conducerea operativă și de suport a IJJ Vâlcea 

 
Consolidarea sistemului de 
control intern și prevenirea 
corupției. 

1. Îndrumarea metodologică a 
personalului cu atribuții pe linia 
dezvoltării controlului intern 
managerial din unitățile IJJ 
Vâlcea. 

• Numărul ședințelor Comisiei de mo-
nitorizare/numărul măsurilor pro-
puse pentru  dezvoltarea sistemului 
de control intern mana-gerial. 

 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 

2. Asigurarea suportului infor-
mațional privind stadiul de 
dezvoltare al sistemului de 
control intern managerial, 
conducerii unităților IJJ Vâlcea. 

• Numărul situațiilor întocmite privind 
stadiul dezvoltării sistemului de con-
trol intern managerial/numărul uni-
tăților de jandarmi. 
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3. Crearea unui cadru unitar 
pentru acțiunile derulate la 
nivelul unității în vederea 
dezvoltării sistemului de control 
intern managerial. 

• Numărul standardelor de control in-
tern managerial/numărul  fișelor de 
standard elaborate/actualizate. 

 
Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vâlcea 

4. Identificarea,descrierea,eva-
luarea și stabilirea măsurilor de 
control a riscurilor de corupție. 

• Număr riscuri identificate/număr mă 
suri dispuse. 

Creșterea performanței în activitatea de asigurare financiară 

 
Optimizarea activității de bu-
get-contabilitate, decontări 
buget propriu. 

1. Sprijinirea și îndrumarea ac-
tivității financiar – contabile la 
nivelul ordonatorilor terțiari de 
credite prin organizarea de 
video – conferințe, controale și 
convocări de specialitate. 

• Numărul de convocări de specialitate 
și video - conferințe. 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 
2. Revizuirea procedurilor de 
lucru pentru personalul din 
structurile financiare, în 
vederea aplicării corecte a 
prevederilor legii salarizării per-
sonalului, a prevederilor legilor 
pentru implementarea proiec-
telor finanțate din fonduri 
structurale precum și pentru 
alte activități  din domeniul  
economic. 

• Numărul de proceduri revizuite. 
 

3. Încadrarea funcțiilor vacante 
de ofițer din cadrul compar-

• Numărul de posturi încadrate 
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timentelor financiare ale ordo-
natorilor terțiari de credite 

Eficientizarea managementului structurilor de suport și dezvoltarea capacității administrative și operaționale 

 
Uniformizarea sistemului de 
evaluare psihologică a perso-
nalului și implementarea no-
ilor tehnologii în activitatea 
de psihologie 

1. Achiziționarea instrumen-
telor destinate activităţii de 
asistență psihologică pentru 
unitățile J.R.  

• Numărul platformelor de evaluare 
psihologică achiziționate (doar pt. 
unitățile care vor încadra funcția de 
psiholog); 

• Numărul psihologilor licențiați sau 
care au reînnoit certificatul (este 
necesară o licențiere din 3 în 3 ani); 

• Numărul cheilor HASP achiziționate; 
• Numărul laboratoarelor înființate 

(aproximativ 50% dintre unități nu 
au laboratoare); 

• Numărul unităților care au imple-
mentat aplicația de gestionare 
electronică a carnețelelor;   

• Numărul unităților care utilizează 
platforme online de consiliere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Licențierea psihologilor pen-
tru utilizarea platformei CAS 
sau reînnoirea certificatului de 
utilizare pentru specialiștii 
licențiați inițial 

3. Achiziționarea cheilor HASP 
pentru 10 calculatoare în sco-
pul utilizării platformei CAS în 
rețea  

4. Înființarea unor Laboratoare 
de evaluare psihologică în uni-
tățile J.R. 

5. Implementarea aplicației de 
gestionare electronică a carne-
telor psihologice dezvoltată în 
cursul anului 2020  

6. Licențierea psihologilor în 
vederea utilizării unor progra-
me software de consiliere psi-
hologică online (800 RON pen-
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tru Paxonline, 500 RON pentru 
Depreter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza proceselor organiza-
ționale sau fenomenelor psi-
hosociale specifice, identifi-
carea disfuncționalităților și 
fundamentarea unor decizii 
privind managementul per-
sonalului sau al unităților 

1. Realizarea studiilor de diag-
noză organizațională la nivelul 
unităților sau de analiză a cli-
matului psihosocial la nivelul 
unor structuri organizaționale 

• Numărul unităților analizate; 

• Numărul rapoartelor elaborate; 
• Numărul controalelor de fond 

efectuate; 
• Numărul controalelor tematice 

efectuate. 
• Numărul rapoartelor prezentate în 

ședințele inspectorului general/in-
spectorului șef sau ale Consiliului 
Militar; 

• Numărul de posturi/misiuni anali-
zate;  

• Participări în cadrul diferitelor comisii 
(de analiză a posturilor, a acciden-
telor de muncă, a evenimentelor 
deosebite) 

• Numărul studiilor prezentate la 
manifestări științifice; 

• Numărul articolelor publicate în 
Revista Jandarmeriei / alte publicații. 

2. Analiza diferitelor probleme 
psihosociale (mișcări sociale de 
protest, cazuri de ultraj, situații 
de indisciplină, accidente ruti-
ere, conflicte în grupul de lu-
cru) cu impact asupra stării psi-
hologice a personalului 

3. Analiza solicitărilor psiholo-
gice specifice diferitelor posturi 
misiuni și a profilului psihologic 
necesar al ocupantului postului  

Acordarea serviciilor de asis-
tență psihologică în vederea 
menținerii capacității de a-
daptare a personalului la soli-
citările specifice. 

1. Interviuri psihologice pentru 
luarea în evidență a persona-
lului 

• Numărul de interviuri de luare în 
evidență 

• Numărul de evaluări psihologice;  
• Numărul programelor de profilaxie 

sau pregătire psihologică;  
2. Evaluarea psihologică a per-
sonalului pentru diferite scopuri  
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3. Asigurarea suportului psiho-
logic al misiunilor operative  

• Numărul de misiuni la care a 
participat psihologul  

• Numărul ședințelor de debriefing 
după revenirea personalului din 
misiuni; 

• Numărul de intervenții psihologice 
primare/programe de monitoriza-
re/activități de asistență psihologică 
recuperatorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participarea la activități im-
puse de Colegiul Psihologilor 
din România pentru menți-
nerea atestatului Psihologie 
aplicată în domeniul securi-
tății naționale și extinderea 
competențelor 

1. Participarea la programe de 
formare profesională continuă 
pentru extinderea competen-
țelor (cursuri, conferințe, semi-
narii, workshop-uri de speciali-
tate) 

• Numărul programelor de formare 
profesională la care au participat 
psihologii; 

• Numărul psihologilor cărora li s-a 
decontat participarea la programe 
de formare continuă; 

• Numărul psihologilor care au trecut 
într-o treaptă superioară de specia-
lizare; 

• Numărul psihologilor cărora li s-a 
decontat cotizația anuală; 

• Numărul psihologilor cărora li s-a 
decontat taxa de interviu; 

• Numărul cabinetelor care au efec-
tuat reatestare sau înregistrarea 
unor competențe noi. 

2. Decontarea cheltuielilor pen-
tru participarea la programele 
de formare profesională conti-
nuă specifice atestatelor deți-
nute, în limita creditelor anuale 
obligatorii (cel puțin un eveni-
ment pe an) 

3. Realizarea demersurilor la 
Colegiul Psihologilor din 
România privind trecerea într-o 
treaptă superioară de 
specializare 

4. Decontarea cheltuielilor 
pentru menținerea atestatului 
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de liberă practică: cotizația 
anuală (250 RON pe an) și taxa 
de interviu pentru trecerea într-
o treaptă superioară de specia-
lizare (300 RON la 5 ani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vâlcea 

5. Reatestarea cabinetelor psi-
hologice de unitate, respectiv a 
laboratoarelor psihologice nou 
înființate la Colegiul Psiholo-
gilor din România sau înregis-
trarea de mențiuni privind 
extinderea competențelor  

Creșterea performanței în 
domeniul activității de mar-
keting, achiziții atribuire și 
monitorizare contracte 

1. Planificarea, organizarea și 
desfășurarea procedurilor de 
achiziții publice prin respec-
tarea prevederilor legale în 
materia achizițiilor publice 

• Numărul procedurilor ce urmează a 
se desfășura și finaliza în raport cu 
ceea ce a fost planificat la nivelul 
Inspectoratului General al IJJ Vâlcea 
prin Proiectul Programului anual al 
achizițiilor publice pe anul 2020. 

2. Derularea procedurilor de 
achiziții publice cu respectarea 
prevederilor legale 

• Derularea contractelor atribuite în 
raport cu ceea ce a fost planificat la 
nivelul Inspectoratului General al IJJ 
Vâlcea prin Proiectul Programului 
anual al achizițiilor publice pe anul 
2020. 

Informarea coerentă a publi-
cului cu privire la activitatea 
IJJ Vâlcea 

1. Corectarea și completarea 
informațiilor apărute în spațiul 
public 

• Număr de precizări/ drept la replică/ 
completări transmise către mass-
media 

2. Informarea cetățenilor cu 
privire la evenimente de interes 

• Numărul de materiale de presă ela-
borate și transmise 
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și subiecte care vizează activi-
tatea personalului sau structu-
rilor jandarmeriei 

3. Intensificarea comunicării in-
terne cu privire la evoluțiile 
instituționale 

• Numărul de materiale de presă 
elaborate și transmise 

Crearea unei culturi organizaționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal la nivelul unităților IJJ Vâlcea 

 

 

Implementarea cadrului le-
gal european și național în 
domeniul protecției datelor 
cu caracter personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Publicarea, transmiterea la 
Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal și, 
după caz, actualizarea datelor 
de contact ale Responsabilului 
cu protecția datelor cu caracter  
personal desemnat la  nivelul 
fiecărui operator din cadrul IJJ 
Vâlcea. 

 

• Numărul materialelor elaborate, 
publicate, transmise și, după caz, 
actualizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Elaborarea, postarea pe site-
ul unității și actualizarea  
Ghidului, precum și a formu-
larelor de exercitare a dreptu-
rilor de către persoanele vizate. 

3. Actualizarea Notei de infor-
mare privind scopurile prelu-
crării datelor cu caracter 
personal, categoriile de date 
prelucrate; precum și a altor 
informații de actualitate speci-
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Implementarea cadrului le-
gal european și național în 
domeniul protecției datelor 
cu caracter personal. 
 

 

 

 

 
 

fice domeniului și postarea 
acestora pe site-ul unității la 
secțiunea ,,Protecția Datelor cu 
Caracter Personal”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Asigurarea respectării drep-
turilor persoanelor vizate în 
contextul prelucrărilor de date 
cu caracter personal. 

• Numărul de cereri soluționate. 

 
5. Elaborarea și, după caz, 
actualizarea documentelor ne-
cesare asigurării conformității 
cu legislația aplicabilă în dome-
niul protecției datelor cu carac-
ter personal 
 

• Numărul de documente elaborate. 
• Actualizarea Registrului de evidență 

a operațiunilor de prelucrare a 
datelor cu caracter personal. 

• Actualizarea Politicii de securitate de 
la nivelul fiecărui operator din cadrul 
IJJ Vâlcea în concordanță cu noile 
modificări legislative. 

6. Asigurarea unui sistem adec-
vat de gestionare a vulnerabi-
lităților și riscurilor în domeniul 
protecției datelor cu caracter 
personal. 

• Numărul de vulnerabilități și riscuri 
identificate în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter perso-
nal. 

• Numărul de măsuri propuse în vede-
rea înlăturării/ diminuării/ reducerii 
acestora. 

7. Participarea responsabililor 
cu protecția datelor personale 
în cadrul ședințelor de lucru ale 
conducătorilor unităților IJJ 
Vâlcea, precum și în cadrul 
diverselor grupuri de lucru. 

• Numărul de participări în cadrul 
ședințelor de lucru ale conducăto-
rilor unităților IJJ Vâlcea, precum și 
în cadrul diverselor grupuri de lucru.  

• Numărul punctelor de vedere de 
specialitate, recomandărilor, note-
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lor-raport, propunerilor, analizelor, 
informările elaborate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

Conștientizarea, la nivelul 
operatorilor IJJ Vâlcea şi, în 
special, la nivelul utilizato-
rilor, a obligațiilor pe care le 
au cu privire la asigurarea și 
respectarea măsurilor tehni-
ce şi organizatorice adecvate 
pentru protejarea datelor cu 
caracter personal 

1. Includerea în Planul anual de 
pregătire continuă  a temelor 
privind cunoașterea legislației  
în materia protecției datelor cu 
caracter personal, precum și 
teme specifice privind riscurile 
pe care le comportă prelu-
crarea datelor cu caracter per-
sonal și măsurile minime de 
securitate, în funcție de spe-
cificul activității fiecărui ope-
rator. 

• Numărul de teme 

6. Instruirea periodică a perso-
nalului IJJ Vâlcea care efectu-
ează operațiuni de prelucrare a 
datelor cu caracter personal. 

• Numărul  instructajelor și/sau sesiu-
nilor de instruire. 

3.Asigurarea unui nivel adecvat 
al cunoștințelor de specialitate  
ale responsabililor cu protecția 
datelor personale de la nivelul 
fiecărui operator, prin partici-
parea la cursuri, convocări de 
specialitate. 

 
• Numărul de Responsabili cu protec-

ția datelor personale  care au partici-
pat la cursuri, convocări de specia-
litate 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Creșterea performanței activității de comunicații și tehnologia informației 

 
Creșterea performanței acti-
vității de comunicații 1. Utilizarea centrelor de comu-

nicații mobile la misiunile IJJ 
Vâlcea. 

Cantitativi 
• Numărul de misiuni cu participarea 

centrelor de comunicații mobile. 
Calitativi 

• Servicii de comunicații asigurate. 

Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Vâlcea 

2. Desfășurarea ședințelor de 
videoconferință pentru asigu-
rarea procesului de conducere 
și coordonare   
 

• Numărul de ședințe de videoconfe-
rință desfăşurate 

3. Managementul, dezvoltarea 
și modernizarea sistemelor in-
formatice din Jandarmeria 
Română. 

• Numărul de echipamente (servere, 
stații de lucru, imprimante, scanne-
re, echipamente de rețea, s.a.) nou 
introduse în rețelele informatice și de 
comunicații date. 

4. Menținerea în funcțiune a 
sistemelor IT existente, reme-
dierea defecțiunilor ce pot apă-
rea în funcționarea acestora. 
 

• Numărul de intervenții efectuate 
raportat la numărul de defecțiuni 
identificate și evenimente previzio-
nate. 

Optimizarea și consolidarea sistemului de suport logistic al misiunilor 

 Dezvoltarea suportului logis-
tic al misiunilor și creșterea 
din punct de vedere al în-
zestrării cu mijloace și mate-
riale pentru susținerea capa-
cității de reacție și interven-
ție a structurilor de jandarmi 

1. Achiziționarea de mijloace 
de transport pentru susținerea 
mobilității 
 

• Gradul de dotare cu mijloace de 
transport 

 
 

 
Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vâlcea 
 
 

2. Achiziționarea de armament 
pentru completarea și moder-
nizarea dotării structurilor ope-
rative. 
 

• Gradul de dotare cu armament 



 179 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

3. Achiziționarea de muniții ne-
cesare executării misiunilor și 
pentru pregătirea efectivelor. 
 

• Gradul de dotare cu muniții. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vâlcea 

4. Achiziționarea de mijloace 
specifice de ordine publică. 
 

• Gradul de dotare cu mijloace 
specifice de ordine publică 

5. Achiziționarea de tehnică, 
mijloace şi materiale CBRN. 
 

• Gradul de dotare cu tehnică, 
mijloace şi materiale CBRN 

6. Achiziționarea de mijloace 
pentru dezvoltarea suportului 
tehnic al activităților specifice 
domeniului de muncă logistic. 
 

• Gradul de dotare cu mijloace tehnice 

7.  Achiziționarea de articole de 
echipament din compunerea 
uniformelor militare și echipa-
ment special prevăzut în norme 

• Gradul de asigurare a solicitărilor de 
echipament pentru cadrele militare și 
de asigurare a echipamentului spe-
cial 

 
Consolidarea capacității ad-
ministrative și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și cazare 
în imobilele aflate  în admi-
nistrare 

1. Lucrări de investiții noi și în 
continuare în conformitate cu 
programul de investiții al M.A.I. 
pentru anul 2021 
 

• Stadiul de realizare al lucrărilor de 
execuție 

2. Lucrări de expertiză, proiec-
tare, asistență tehnică, consoli-
dare și intervenție la imobile în 
conformitate cu programul de 
investiții al M.A.I. pentru anul 
2021 
 

• Stadiul de realizare al lucrărilor de 
execuție 

3. Modernizarea, completarea 
şi /sau înlocuirea sistemelor de 

• Gradul de dotare cu generatoa-
re/grupuri electrogene 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

rezervă de alimentare cu 
energie electrică 
 

4. Modernizarea capacităților 
de depozitare a bunurilor ma-
teriale 
 
 

• Numărul de sisteme modulare (con-
tainere) de depozitare 

Eficientizarea managementului structurilor de suport și dezvoltarea capacității administrative și operaționale 

 
 

Pregătirea și examinarea sub 
aspectul legalității și al efi-
cienței juridice a documen-
tației care stă la baza deci-
ziilor conducerii unității. 
 

Studierea legislației de nivel 
superior, a legislației de nivel 
inferior incidente în derularea 
activității/misiunii. 

• Numărul documentelor pregătite și 
examinate potrivit competenței, care 
nu au  produs consecințe juridice 
imputabile consilierului juridic. 

 
 
 
 
 
Inspectoratul de   Jandarmi 

Județean Vâlcea 

Formularea cererilor în justi-
ție, apărărilor, căilor de atac 
în termen și la un înalt nivel 
calitativ. 

Studierea actelor normative in-
cidente obiectului acțiunii, 
respectarea termenelor proce-
durale prevăzute de legislația 
incidentă,  invocarea practicii 
judiciare și a literaturii de spe-
cialitate. 
 

• Numărul acțiunilor în instanță întoc-
mite în termen şi la un înalt nivel 
calitativ, care nu au produs efecte ju-
ridice negative, din culpa consilie-
rului juridic. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

 

Consolidarea Sistemului Naţional Integrat pentru Situaţii de Urgenţă 
Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice 
 

3. Îmbunătățirea capacității 
personalului de aplicare a 

legii 

Redirecționarea activității pre-
ventive în funcție de analiza 
situației operative 

• Număr reorientare activitate/conclu-
zii de reorientare 100% 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 

 

 
Soluţionarea eficientă a si-
tuaţiilor de urgenţă şi asi-
gurarea unor condiţii supe-
rioare pentru managementul 
tipurilor de risc 

 

Adaptarea Concepţiei specifice 
privind planificarea, pregătirea, 
organizarea şi desfăşurarea 
acţiunilor de răspuns și a 
Concepţiei unice de acţiune 
în situaţii speciale, conform 
reglementărilor interne emise 
în baza răspunderilor privind 
tipurile de risc gestionate şi 
funcţiile de sprijin îndeplinite. 
 

• Procentul revizuirilor la concepţie, 
din totalul modificărilor survenite/ 
comunicate – 100%; 

• Viabilitatea Concepţiei; 
• Calitatea acţiunilor de răspuns/inter-

venţie. 
 

 

Îndeplinirea atribuţiunilor ce 
revin Centrului Operaţional 
pentru organizarea şi asigura-
rea Secretariatului Tehnic 
Permanent al Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Vâlcea, cu rol inte-
grator al autorităţilor adminis-
traţiei publice locale în ma-
nagementul situaţiilor de ur-
genţă. Participarea la consta-
tarea producerii situaţiilor de 

• 2 şedinţe ordinare ale CJSU 
(semestrial); 

• Dinamica şedinţelor extraordinare 
ale CJSU; 

• Procentul hotărârilor adoptate la 
nivelul CJSU, raportat la numărul 
şedinţelor – 100%; 

• Gradul de reactualizare în termen şi 
aprobarea Planului de asigurare cu 
resurse umane, materiale şi finan-
ciare, catalogului local privind clasifi-
carea UAT, instituţiilor şi operatorilor 
economici din punct de vedere al 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

urgenţă, inventarierea şi eva-
luarea pagubelor/consecinţelor 
produse, prin deplasarea în te-
ren, împreună cu specialişti de-
semnaţi din partea instituţiilor 
membre ale CJSU 

riscurilor și a celorlalte planuri 
specifice CJSU – 100% 

 

Creşterea capacităţii opera-
ţionale şi îmbunătăţirii cali-
tăţii misiunilor executate în 
folosul populaţiei prin redu-
cerea impactului efectelor 
situaţiilor de urgenţă. 

Creșterea capacităţii de răs-
puns integrat în situaţii de ur-
gență medicale, incendii şi pro-
tecţie civilă; 

• Participarea acestor structuri, ca 
urmare a solicitării inspectoratului,  
la minim 80%  din activitățile de 
pregătire și de intervenție; 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 
structurile MAI județene și 
celalalte instituții care cu 
responsabilități în gestio-

narea situațiilor de urgență 

Asigurarea sistemului centra-
lizat de înştiinţare-alarmare; 

• Menținerea unei acoperiri de 90% 
pentru municipii; 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 

Consiliile locale 

• Realizarea unei acoperiri de 35% 
pentru oraşe 

• Realizarea unei acoperiri de 30% 
pentru comune. 

 

Evaluarea viabilităţii concepţiei 
de răspuns prin exerciţii plani-
ficate la unitățiile de învă-
țământ, spații/unități pu-blice, 
UAT, agenţi economici cu risc 
mare şi foarte mare şi în zone 
potenţial generatoare de situa-
ţii de urgenţă, precum şi în 
cazul incendiilor, accidentelor, 
avariilor, exploziilor, fenome-

 

• Desfăşurarea a 4 exerciţii de co-
operare (1/trimestru) pentru antre-
narea structurilor specializate în 
vederea îndeplinirii misiunilor speci-
fice în situaţii de urgenţă Punerea în 
aplicare a ,,Planului Roșu de 
Intervenție prin simularea unor 
situații de urgență și accidente 
colective cu victime multiple pe 

 
 
 
 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

nelor meteorologice periculoa-
se, cutremurelor şi alunecărilor 
de teren etc. 

timpul exercițiilor de cooperare -
minim 1 testare; 

• Desfăşurarea exercițiilor de tip EXFT 
la nivelul  subunităţilor de intervenţie 
– minim1/lunar/subunitate 
 

 
 
 
 
 
 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 
 

Asigurarea forţelor şi mijloa-
celor necesare îndeplinirii misi-
unilor specifice pe timpul acţi-
unilor de ordine şi siguranţă 
publică.  
 

• Procentul misiunilor executate din 
totalul solicitărilor primite – 100%; 

Actualizarea permanentă a 
Registrului de capabilităţi exis-
tente la nivelul județului Vâlcea 
în domeniul managementului 
situaţiilor de urgenţă. 
 

• Gradul de reactualizare şi comple-
titudine-100% 

Dezvoltarea rețelii de puncte 
de lucru și creșterea mobili-
tății 

Reducerea timpului de 
răspuns 

• Înființarea unor subunitați de inter-
venție la Horezu, Voineasa, Ionești și 
Diculești 

 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 
În funcție de termenii sti-
pulați în proiectul de cofinan-
țare prin fonduri europene 
demarat de către IGSU 

• Dotarea Gărzii de Intervenție 
Măciuca cu o autospecială de inter-
venție modernă, pentru reducerea 
timpului de răspuns în raionul de 
intervenție; 

 
Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 

 
Dezvoltarea capacităţii de in-
tervenţie prin achiziţionarea 

Asigurarea unui răspuns adec-
vat în cazul unui dezastru 

• Înlocuirea autospecialelor de stin-
gere din dotarea subunităților ope-
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

de mijloace speciale de inter-
venţie la incendii, deszăpezi-
ri, inundaţii concomitent cu 
promovarea unui proces de 
pregătire şi instruire adec-
vată a personalului 

major sau pentru  mai multe 
situaţii de urgenţă de amploare 
 
 
 
 
 
 

rative care au durata normală de 
exploatare depășită sau care nu mai 
prezintă eficiență la intervenții – 
minim 30 % 
 

• Menținerea în stare de operativitate 
a tehnicii de intervenție din dotare, 
în special a ambulanțelor SMURD, 
precum și asigurarea cu personalului 
operativ pentru încadrarea acestora 
– minim  90%  zilnic din totalul 
echipajelor de intervenție; 

• Operaţionalizarea ambulanţei de 
terapie intensivă, tip C1, din orga-
nigrama inspectoratului, în coopera-
re cu UPU Vâlcea 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 
UPU Valcea 
Direscția de Sănătate Publică 
Vâlcea 

Reevaluarea sistemului de for-
mare şi pregătire profesională 
a personalului pe principiul asi-
milării de competenţe profesio-
nale (aptitudini, cunoştinţe şi 
atitudini) ce alcătuiesc standar-
dele ocupaţionale; 

• Pregătirea în domeniul asistenței 
medicale de urgență în faza pre-
spitalicească – minim 10 cadre; 

• Extinderea competențelor în 
domeniul asitenței de urgență în faza 
prespitalicească – minim 10 de  
cadre; 

• Pregătire în domeniul primului ajutor 
de bază – minim 10 cadre; 

 
 
 
 
 
 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 

Controlul, coordonarea şi în-
drumarea  operatorilor eco-
nomici, instituţiilor precum şi 
a administraţiilor  publice lo-

Planificarea activităţilor pre-
ventive corelate cu calendarul 
orientativ al activităților de 

OIG 207/2017 
Numărul total de controale executate 
pe an, raportat la numărul total de 
inspectori 
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Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

cale existente la nivelul ju-
deţului,  în vederea sporirii 
nivelului de eficienţă în pre-
venirea și gestionarea  riscu-
rilor  generatoare de situaţii 
de urgenţă specifice    

control și de informare preven-
tivă al inspectoratului județean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuarea implementării 
măsurilor pentru limitarea 
răspândirii virusului SARS-
CoV2 

Controale inopinate la opera-
torii economici/instituțiile pu-
blice din  unitățile administrativ 
teritoriale  încadrate în zona 
galbenă sau roșie 

• Controale executate/nr. din  unități 
administrativ teritoriale  încadrate în 
zona galbenă sau roșie=100% 

Identificarea și reducerea 
numărului de  obiective care 
funcţionează fără autorizaţie 
de securitate la incendiu, atât 
pe baza evidenţei avizelor 
emise, prin colaborare cu 
structurile de la nivel jude-
ţean (ex. inspectoratul şco-
lar, structura de urbanism) 
sau autorităţile locale, cât şi 
prin identificare în teren, pe 
categoriile de construcții și 
instalații prevăzute în HGR 
nr. 571/2016; 

Executarea inspecţiilor la insti-

tuţii şi operatori economici 

identificați ca funcţionând fără 

autorizaţie de securitate la 

incendiu/protecţie civilă 

 

OIG207/2017- 
• Procentul de controale executate la 

obiective care funcţionează fără 
autorizaţie de securitate la incendiu 
raportat la numărul total la nivel 
judeţ de astfel de obiective 

 
Consolidarea activităţii de 
pregătire a  persoanelor cu a-

Pregătirea în domeniul situa-

ţiilor de  urgenţă a reprezen-

tanţilor  din instituţia prefectu-

• Creșterea cu 2% a personalului 
participant la curs, raportat la anul 
precedent 
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Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

tribuţii în  managementul si-
tuaţiilor de urgenţă 

lui şi a personalului cu  funcţii 

de conducere şi atribuţii situ-

aţiilor urgenţă din administra-

ţia publică locală, servicii des-

centralizate şi deconcentrate     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregătirea personalului cu 

atributii în domeniul situaţiilor 

de  urgenţă (cadru tehnic psi, 

inspector de protectie civila 

etc.) 

• Creșterea cu 2% a personalului par-
ticipant la curs, raportat la anul pre-
cedent 

Continuarea activităților de 
informare preventivă și a im-
plementării campaniilor na-
ţionale de informare preven-
tivă prin furnizarea mesajelor 
preventive către toate zonele 
și categoriile de persoane, 
inclusiv cele din zone vulne-
rabile,  prin mijloacele avute 
la dispoziție la nivel local 

Intensificarea activităţii de in-

formare preventivă, atât în 

cadrul campaniilor naţionale 

derulate de MAI/DSU/IGSU, 

cât și ca inițiative locale, adap-

tate la specificul zonei de com-

petență, situația operativă, zo-

nele vulnerabile din judeţ (co-

munităţi sărace sau izolate, ori 

zone expuse la riscuri naturale 

etc.) şi adaptarea mijloacelor 

de diseminare şi a mesajului în 

raport cu gradul de pregătire a 

persoanelor vizate 

OIG 207/2017 
• Numărul materialelor de informare 

preventivă realizate potrivit calenda-
rului stabilit la nivelul I.G.S. U.  

 

Furnizarea mesajului preventiv 

către populație, atât prin 

 

• Conform calendarului de informare 
preventivă 
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Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

mesaje/mijloace coordonate/ 

puse la dispoziție cât  şi posta-

rea pe paginile de internet si 

facebook ale instituţiei mate-

riale de educaţie pentru situaţii 

de urgenţă a populaţiei (spo-

turi, comunicate, exerciţii) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creșterea participării volun-
tarilor în echipele de inter-
venție ale IGSU Continuarea programului de 

voluntariat 

• Participarea voluntarilor la minimum 
5% din intervențiile serviciilor 

• Participarea voluntarilor la minimum 
10% din acțiunile de informare pro-
fesioniste pentru situații de urgență 
preventivă 

Pregătirea voluntarilor în cen-

trele de formare/antrenament 

ale IGSU 

• Gradul de participare a personalului 
voluntar la programe de pregătire în 
centre – 5% din numărul celor 
înscriși 

Menținerea în stare de opera-
tivitate a mijloacelor de  mo-
bilitate terestră și navală 

Executarea la timp a reviziiilor 

și reparațiilor la tehnica din 

dotare 

• Respectarea planurilor anuale de 
asistență tehnică anuală 90% 

Aplicarea sistemului integrat 
de formare şi pregătire con-
tinuă a personalului unităţii, 
îndeosebi a celui operativ, în 
raport cu tipurile de risc din 
competenţă şi cu respectarea 
cadrului normativ elaborat de 
IGSU 

Întocmirea documentelor pen-
tru formarea profesională con-
tinuă a personalului. 
 

Asigurarea participării la cursu-
rile de formare iniţială, respec-
tiv de dezvoltare a carierei. 

 

• Personalul instruit să fie mai mare de 
90% din numărul total al perso-
nalului; 

• Ponderea calificativelor de B şi FB în 
totalul acestora – minim 70%; 

• Numărul personalului absolvent /nu-
mărul personalului participant la 
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Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Entitate responsabilă 

Elaborarea documentelor, or-
ganizarea şi desfăşurarea pre-
gătirii personalului operativ din 
subunităţile de intervenţie, pe 
baza noului cadru reglementat 
prin O.I.G.S.U., având ca 
finalitate eficientizarea pregăti-
rii pe toate domeniile specifice 
intervenţiilor: stingerea incen-
diilor, salvare de la înălţime şi 
din alte medii ostile vieţii, 
C.B.R.N., scafandri, piroteh-
nişti, descarcerare grea, prim 
ajutor medical calificat şi triaj 
evacuare etc. 

cursuri să fie mai mare sau egal cu 
95% 

• Reflectarea nivelului de pregătire 
specializată în calitatea îndeplinirii 
misiunilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Județean Vâlcea 
 

Asigurarea unităţii de mesaj 
la toate nivelurile implicate în 
managementul situaţiei de 
urgenţă respective 

Utilizarea mijloacelor de comu-
nicare şi a celor de socializare 
pentru a transmite mesaje. 

• Ponderea activităţilor desfăşurate în 
raport cu cele planificate; 

• Redactarea de lucrări corecte, co-
erente, complete 

 

 

 

 
PREFECT, 

SEBASTIAN FÂRTAT  
 
 

 


