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Capitolul I. Dezvoltare, lucrări publice. Administrație publică 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Dezvoltare/Lucrări publice 

1. 
Alte programe de inves-
tiții (reabilitări) din bu-
getul local 

1. Centru de comunicaţii şi perma-

nenţă multifuncţional - zona 

Obârşia Lotrului - execuție 

PIF - 2022 

 

Elaborat DALI+PT 

În curs de organizare 

procedura achiziției 

publice de lucrări 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Județean 

Vâlcea Direcția 

Tehnică 

 

 

2. Reabilitare, modernizare şi extin-

dere sediu Consiliul Judeţean 

Vâlcea - execuție 
PIF 2023 

Elaborat DALI+PT 

În curs de organizare 

procedura achiziției 

publice de lucrări 

3. Amenajare și recompartimentare 

zonă acces secundar - registratură, 

din cadrul Consiliului Județean 

Vâlcea – proiectare + execuție 

PIF 2022 

Elaborat DALI+PT 

În curs de organizare 

procedura achiziției 

publice de lucrări 

4. Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Secției exterioare de 

Recuperare, Medicină Fizică și 

Balneologie Călimănești  

Elaborare DALI 

În curs de finalizare 

procedura achiziției 

de servicii elaborare 

DALI 

5. Reabilitare imobil Cula Greceanu  Elaborare DALI 

În curs de organizare 

procedura achiziției 

de servicii elaborare 

DALI 

Administrație publică  

 
Stare civilă și evidența 
persoanelor 
 

Îndrumarea, coordonarea şi contro-
lul metodologic pe linie de stare 
civilă şi evidenţa persoanelor a 
Serviciilor Publice Comunitare 

• Număr controale efectuate 
pe linie de stare civilă şi 
evidenţa informatizată a 
persoanei 

40% 
Activitate restricționată 
ca urmare a măsurilor 

privind COVID-19 

Consiliul Județean 
Vâlcea – Direcția 

Județeană de 
Evidență a 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Stare civilă și evidența 
persoanelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locale de Evidenţă a Persoanelor  şi 
ofițerilor de stare civilă din județ; 
 

 
 

• Instruiri periodice – trimes-
triale, semestriale şi anuale 
 

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

 
100% 

 
 

100% 

Persoanelor Vâlcea 
(D.J.E.P.) 

 

Serviciul Stare civilă 
Compartimentul 

Evidenţa 
persoanelor 

Întocmirea analizelor statistice pe-
riodice, precum şi a celor trimes-
triale, semestriale şi anuale  privind 
activitatea desfăşurată în domeniul 
stării civile şi evidenţei persoanelor, 
la nivel judeţean; 

• Centralizatoare statistice 
• Rapoarte de activitate tri-

mestriale, semestriale, anu 
ale 

• Analize evaluare activitate 

100% 

 
 
 
 

Consiliul Județean 
Vâlcea – Direcția 

Județeană de 
Evidență a 

Persoanelor Vâlcea  
 

Serviciul Stare civilă 
Compartimentul 

Evidenţa 
persoanelor 

 
 
 
 
 
 

Desfăşurarea de activităţi specifice 
pentru punerea în legalitate cu acte 
de identitate şi certificate de stare 
civilă a cetăţenilor români – acţiuni 
cu camera mobilă, acţiuni în unităţi 
de asistenţă şi protecţie socială, 
acţiuni în unităţi de învăţământ şi în 
maternităţi; 

• Număr acte de identitate şi 
certificate de stare civilă 
emise 

• Număr certificate constata-
toare ale naşterii ridicate 
din maternităţi şi înregis-
trate în registrele de stare 
civilă 

100% 

Desfăşurarea activităţilor prevăzute 
de radiograma nr. 3486563 din 
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 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Stare civilă și evidența 
persoanelor 
 

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

• Număr acţiuni comune, 
desfăşurate în zona de 
competenţă 

100% 

 

Consiliul Județean 
Vâlcea – Direcția 

Județeană de 
Evidență a 

Persoanelor Vâlcea  
 

Serviciul Stare civilă 
Compartimentul 

Evidenţa 
persoanelor 

Colaborarea cu DEPABD pentru 
punerea în aplicare, prin instrucţiuni 
şi radiograme, a prevederilor legis-
laţiei în vigoare din domeniul stării 
civile şi evidenţei persoanelor şi prin 
utilizarea RNEP, parte integrantă; 
 

• Primire-transmitere de in-
strucţiuni şi radiograme în 
teritoriul arondat 

• Raportare indicatori speci-
fici conform planificărilor 

• Utilizare baze de date 

100% 

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 aron-
dat 

• Numărul cazurilor de ne-
respectare a legislaţiei pri-
vind scurgerea de infor-
maţii a fost zero 

• Implementarea Sistemului 
Infor-matic Integrat de 
Emitere a Actelor de Stare 
Civilă 

100% 

Consiliul Județean 
Vâlcea – Direcția 

Județeană de 
Evidență a 

Persoanelor Vâlcea  
 

Serviciul Stare 
civilă 

Compartimentul 
Evidenţa 

persoanelor 

Informatică Furnizarea, în condiţiile legii, a 
datelor de identificare a persoa-
nelor fizice, către autorităţile şi 
instituţiile publice centrale, jude-
ţene şi locale, agenţi economici şi 

• Număr verificări în baza de 
date, la solicitare, în con-
formitate cu prevederile 
legale 

100% 

Consiliul Județean 
Vâlcea – Direcția 

Județeană de 
Evidență a 

Persoanelor Vâlcea  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

către cetăţeni, în conformitate cu 
Regulamentul general privind pro-
tecția datelor (UE) 2016/679; 

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

Compartiment  
Informatică 

Asigurarea şi verificarea  protecţiei 
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 

100% 

Administrativ deservire 
și asigurare tehnico ma- 
terială 

Urmărirea modului de rezolvare a 
corespondenţei conform termene-
lor legale; 
 

• Respectarea termenelor le-
gale de răspuns la solicitări 

• Soluționarea petițiilor con-
form procedurii de sistem 

100% 

 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean 
Vâlcea  

Direcția Județeană 
de Evidență a 

Persoanelor Vâlcea  
 

Recepţionarea, ţinerea evidenţei şi 
distribuirea în teritoriul arondat a 
materialelor de stare civilă şi 
evidenţa persoanelor, cu regim spe-
cial, în conformitate cu prevederile 
legale; 

• Asigurarea, conform solici-
tărilor din teritoriu, a mate-
rialelor cu regim special – 
stare civilă şi evidenţa 
persoanelor fără sincope 

100% 

Organizarea, întreţinerea, exploata-
rea şi selecţionarea fondului arhi-
vistic operativ şi neoperativ, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în 
materie; 
 

• Gestionare arhivă curentă 
– în conformitate cu preve-
derile legale. 

• Arhivarea tuturor documen-
telor existente în fondul 
arhivistic al instituției. 

• Întocmirea lucrărilor de so-
luționare în vederea distru-
gerii documentelor a căror 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

termen de păstrare a 
expirat 

Resurse umane și pre-
gătire profesională 

Colaborarea cu A.N.F.P pentru im-
plementarea politicilor privind func-
ţia publică şi funcţionarii publici; 
 

• Evidenţa locală a funcţiei 
publice şi funcţionarilor 
publici 

• Întocmire rapoarte de 
către responsabilul de etică 

• Solicitare şi obţinere avize 
în domeniul funcţiei publice 

• Informare ANFP cu privire 
la modificările intervenite 
în cazul funcţionarilor 
publici şi funcţiei publice 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean 
Vâlcea  

Direcția Județeană 
de Evidență a 

Persoanelor Vâlcea  
 

 Compartiment 
resurse umane şi 

pregătire 
profesională 

 

Coordonarea şi asigurarea activită-
ţilor privind recrutarea, selecţia, 
formarea, încadrarea, pregătirea 
con-tinuă, evaluarea, promovarea 
în carieră, motivarea, recompen-
sarea, sancţionarea personalului 
instituţiei; 
Asigurarea aplicării reglementărilor 
legale în vigoare cu privire la 
activitatea de pregătire continuă şi 
reconversie profesională, identifi-
carea necesităţilor de pregătire, pe 
categorii de personal, în concor-
danţă cu strategia de utilizare a 
resurselor umane şi stabilirea 
priorităţilor în domeniu; 

 
 

• Întocmire plan de ocupare 
• Evidenţă promovare în 

funcţia publică 
 
 

100% 

• Identificare necesar de for-
mare profesională 

• Identificare programe de 
formare, specifice dome-
niului de activitate 

• Întocmire plan de perfec-
ționare al DJEP pe anul 
2022 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Financiar contabilitate 
și achiziții publice 

Asigurarea, organizarea şi desfă-
şurarea activităţii financiar-conta-
bile, în conformitate cu dispoziţiile 
legale în vigoare; 
 

• Angajarea, lichidarea, or-
donanţarea şi plata–în con-
formitate cu prevederile 
legale şi numai conform 
procedurilor operaționale 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean 
Vâlcea 

 Direcția 
Județeană de 

Evidență a 
Persoanelor Vâlcea  

 

Director executiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folosirea eficientă a sumelor primi-
te de la buget şi respectarea priori-
tăţilor de finanţare şi a indicatorilor 
programului de cheltuieli aprobat 
de către ordonatorul principal de 
credite; 

 
 
• Realizarea execuţiei buge-

tare în termenele stabilite  
 
 

100% 

Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea transparenţei decizio-
nale prin colaborare intra şi inter-
instituţională; 

• Număr informări publice 
• Număr răspunsuri la soli-

citări ale persoanelor fizice 
şi juridice 

100% 

 
 
 
Implementarea şi monitorizarea 
standardelor de performanţă, con-
form codului privind controlul intern 
managerial; 
Certificare ISO 9001:2015 
 

• Evaluarea riscurilor  
• Stabilirea, prin autoeva-

luare, a gradului de imple-
mentare a standardelor de 
performanţă 

• Stabilire responsabil  
Managementul Calității 
• Stabilirea indicatorilor de 

performanță pentru măsu-
rarea și monitorizarea 
proceselor  

• Adaptarea procedurilor 
conform cerințelor asu-
mate 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Management • Obținere acreditare  
ISO 9001:2015 

 
 
 
 

Consiliul Județean 
Vâlcea 

 Direcția 
Județeană de 

Evidență a 
Persoanelor Vâlcea  

 

Director executiv 

Sprijinirea U.A.T pentru înființarea 
de SPCLEP-uri în localitățile unde nu 
au funcționat structuri de evidență 
informatizată a persoanei. 

 
• Înființarea unui SPCLEP 

nou la nivel județean 
100% 

 
Organizarea, coordonarea, monito-
rizarea implementării tuturor activi-
tățiilor ce se desfășoară  în cadrul 
DJEP 

• Ședințe de lucru 
• Monitorizarea activitățiilor 
• Ședințe de prelucrare a 

actelor normative 
• Monitorizarea implemen-

tării planurilor de activități 

100% 

Aprobarea și monitorizarea imple-
mentării procedurilor de sistem și 
cele operaționale din cadrul DJEP 

 

• Implementarea tuturor 
procedurilor aplicabile  

100% 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 
 

Îmbunătățirea activității structurilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități publice centrale 
 

2. 
Continuarea transparentizării 
proceselor și procedurilor ad-
ministrative prin promovarea 
de date și informații deschise, 
disponibile public 

Transparentizarea activității prin 
actualizarea datelor inregistrate în 
sistemul informatic si baze de 
date în vederea utilizarii lor pentru 
îndeplinirea atributiilor specifice 
domeniului de competență 

• La emiterea de noi 
autorizații/documente 
de înregistrare/certi-
ficate sanitare veteri-
nare 

• La notificări de înce-
tare activitate din par-
tea operatorilor 

 

 
 
 
 

100% 

 
 

Direcția Sanitară 
Veterinară și 

pentru Siguranța 
Alimentelor Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Furnizarea serviciilor publice 
de calitate pentru cetățeni și 
companii versus calitate, res-
ponsabilitate în luarea decizii-
lor, utilizarea resurselor publi-
ce și asumarea rezultatelor 
activităților. 

Soluționarea reclamațiilor și peti-
țiilor, implicarea tuturor factorilor 
interesați la luarea deciziilor și ela-
borarea/implementarea politicilor 
publice, în favoarea cetățenilor/ 
operatorilor 

• Respectarea termene 
lor prevăzute de legis 
laţia în vigoare în 
gestionarea, soluțio-
narea reclamațiilor/ 
petițiilor 

 

 
 

100%                             
69 petiții/reclamații 

 
 

Direcția Sanitară 
Veterinară și 

pentru Siguranța 
Alimentelor Vâlcea 
 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

3. 

 

Verificarea asigurării cerințe-
lor de securitate și/sau de con-
formitate a produselor și ser-
viciilor, precum și a protecției 
drepturilor și intereselor con-
sumatorilor privind furnizarea 
de produse și servicii, inclusiv 
servicii financiare și de interes 
public.   

 

Acțiuni de control pentru verificarea 
prevederilor legale privind protecția 
consumatorilor în diferite domenii, 
conform programelor tematice de 
control naționale trimestriale din 
anul 2018, a notificărilor RAPEX și a 
tematicilor proprii de control 

 
 
 

• Nr. acțiuni de 
control: 1.200 

 

 

44% 

 

 
 
 

Comisariatul 
Regional pentru 

Protecția 
Consumatorilor 

(CRPC) SV Oltenia 
Craiova  

 

Comisariatul 
Județean Pentru 

Protecția 
Consumatorilor 
(CJPC) Vâlcea  

 
 
 

 
 
Cooperarea cu alte instituții 
ale administrației publice cen-
trale și locale în realizarea de  
acțiuni de control 

Desfășurarea de acțiuni mixte de 
control cu reprezentanți ai altor 
instituții publice cu atribuții de con-
trol, în ocazii deosebite ( sărbători 
legale, perioada estivală etc).        
 

Participarea în comisiile de distru-
geri în colaborare cu  Instituția 
Prefectului Județului Valcea, 
Direcția Generală a Finanțelor 

 
 
 
 

• Nr. acțiuni de 
control: 20 

 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Publice, Inspectoratul de Poliție 
Județean Vâlcea, Tribunalul Vâlcea, 
Jandarmeria Vâlcea, Vama Vâlcea. 

 
 

Comisariatul 
Regional pentru 

Protecția 
Consumatorilor 

(CRPC) SV Oltenia 
Craiova 

 

Comisariatul 
Județean Pentru 

Protecția 
Consumatorilor 
(CJPC) Vâlcea 

 

Asigurarea de sprijin și con-
sultanța organizațiilor negu-
vernamentale de consumatori  

Promovarea condițiilor legale de 
consiliere a cetățenilor privind 
drepturile consumatorilor. 
Cooperarea cu structurile neguver-
namentale de consumatori înfiin-
țate la nivelul județului. 

• Nr. acțiuni de 
informare și 
consilere: 20 

 

100% 

Cercetarea și soluționarea re-
clamațiilor consumatorilor 

Primirea, verificarea și  rezolvarea 
reclamațiilor primite de la consuma-
tori 

• Nr. reclamații 
primite: 1.000 

156% 

Program privind dezvoltarea 
instrumentelor de informare si 
educare a consumatorilor 

Actiuni de informare si educare a 
consumatorilor in unități economice 

• Nr. actiuni: 10 100% 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

4. 

 

Administrație în interesul 
cetățeanului 

 
 
 
 
 
 
 
 

Îmbunătățirea accesului la informa-
țiile de interes public și transpa-
renței decizionale prin aplicarea 
prevederilor Legii nr. 544/2001 și 
Legii nr. 52/2003 privind transpa-
rența decizională în administrația 
publică  
 

Perfecționarea profesională a func-
ționarilor publici prin participarea 

Actualizarea 
permanentă a site-

ului instituției 
 

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

 

1 Program intern 
anual de perfec-

ționare profesională a 

100% 
 
 
 

      4 
 
 
 

50% 
(două instruiri) 

 

 
 
 
 

Instituția 
Prefectului-Județul 

Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Administrație în interesul 
cetățeanului 

acestora la instruirea internă, pla-
nificată și organizată prin ordin al 
prefectului 
 
Implementarea sistemului de con-
trol intern managerial 
 
Administrație în interesul cetățea-
nului și orientare către rezultate 

salariaților din 
Instituția Prefectului 
– Județul Vâlcea – 4 

instruiri 
 

1 Program anual 
1 Raport anual 

  

Nr. petiții soluționate 
 

Nr. cereri depuse 
pentru aplicarea 

Apostilei de la Haga 
 

Nr. ordine Prefect 
emise 

 

Nr. cerificate de 
înmatriculare emise 

 

Nr. radieri operate 
 

Nr. autorizații 
provizorii emise 

 

Nr. permise de 
conducere emise 

 

Nr. cereri privind 
eliberarea 

pașapoartelor 
 

Nr. pașapoarte 
eliberate cetățenilor 

 
 
 
 
 

100% 
Raport anual 

 
371 

 
32 
 
 

344 
 

7.044 
 

5.474 
 

3.294 
 

9.148 
 

14.355 
 
 

  13.314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituția 
Prefectului-Județul 

Vâlcea 
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Capitolul II. Finanțe publice și fiscalitate 
 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

1. 
 

Îmbunătățirea 
serviciilor oferite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidarea parteneriatului 
Administraţie Fiscală - contribuabil 
prin: mediatizarea legislaţiei în 
vederea informării şi educării din 
punct de vedere fiscal;  îmbună-
tăţirea calităţii serviciilor acordate 
cetăţenilor şi mediului de afaceri.  
Intensificarea activităților de îndru-
mare și asistență în domeniul fiscal, 
manifestându-se în acest sens rolul 
activ pentru sprijinirea contribua-
bililor în vederea îndeplinirii obliga-
țiilor fiscale ce le revin. 
Dezvoltarea comunicării interne şi 
externe în scopul creşterii calităţii 
serviciilor oferite contribuabililor. 
Reducerea contactului direct dintre 
angajaţi şi contribuabili prin încu-
rajarea accesului electronic la infor-
maţiile fiscale, generalizarea utili-
zării Serviciului Spaţiul Privat Virtual 
pentru realizarea comunicării elec-
tronice a informaţiilor şi înscrisurilor 
între ANAF şi persoanele fizice şi 
juridice, în legătură cu situaţia 
fiscală a acestora. 

 
• Procent din solicitările în 

format hârtie, soluţionate în 
maximum 25 de zile. 
 

• Procent din e-mailuri solu-
ţionate în maximum 20 de 
zile. 

 

• Gradul de soluţionare a so-
licitărilor de informaţii de 
interes public. 

 

• Gradul de soluţionare a 
solicitărilor primite de la 
jurnalişti. 

 

• Gradul de soluţionare a 
petiţiilor/ sesizărilor depuse 
de cetăţeni. 

 

• Număr de documente pri-
mite prin aplicaţia Formular 
unic contact. 

 

• Gradul de soluţionare în ter-
men a deconturilor negative 
de TVA cu opţiune de ram-
bursare (numeric şi valoric) 
 

 
100% 

 
 
 

97,33% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

3.765 
 
 

100%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraţia 
Judeţeană a 

Finanţelor Publice 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Îmbunătățirea 
serviciilor oferite 

Simplificarea accesului la serviciile 
administraţiei fiscale şi reducerea 
timpului alocat de contribuabil în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor fis-
cale prin funcţionarea în mod 
corespunzător a ghişeului unic 
organizat la nivelul Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice 
Vâlcea şi utilizarea sistemului de 
gestionare a cozilor. 
Creşterea operativităţii în oferirea 
informaţiilor solicitate prin îndru-
marea  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 
rambursare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraţia 
Judeţeană a 

Finanţelor Publice 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Creşterea conformării 
voluntare 

 
 
 

Sprijinirea conformării voluntare la 
declarare şi la plată prin creşterea 
calităţii serviciilor destinate contri-
buabililor şi informarea acestora în 
scopul asigurării cunoaşterii, înţele-
gerii şi aplicării corecte a legislaţiei 
fiscale pentru facilitarea îndeplinirii 
obligațiilor fiscale. 

• Gradul de conformare vo-
luntară la plata obligaţiilor 
fiscale (valoric),inclusiv plăţi 
parţiale. 
 

• Gradul de depunere volun-
tară a declaraţiilor fiscale, 
pe tipuri de impozite şi de 
contribuabili. 

100%  
 
 
 
 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 
 
 

 
 
 
 
 

Creşterea conformării 
voluntare 

 

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 
disponibilităţilor băneşti, măsură 
care să sprijine mediul de afaceri, 
dar şi în scopul impulsionării înca-
sării obligaţiilor bugetare şi redu-
cerii arieratelor. 

• Gradul de depunere elec-
tronică a declaraţiilor fis-
cale, pe tipuri de impozite şi 
de contribuabili. 
 

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

 

• Gradul de acordare a eșalo-
nărilor la plată/ restructu-
rări/facilități fiscale. 

 
100%  

 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraţia 
Judeţeană a 

Finanţelor Publice 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diminuarea evaziunii 
fiscale 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ridicat. 
Creşterea ponderii verificărilor do-
cumentare față de controalele 
clasice având în vedere  riscuri bine 
identificate, controale scurte și 
eficiente, sume rapid colectabile. 
Efectuarea de controale fiscale 
inopinate în vederea creşterii 
gradului de conformare voluntară la 

• Ponderea acţiunilor de in-
specţie fiscală pe baza 
analizei de risc proprii în 
total acţiuni de inspecţie 
fiscală. 

• Număr de verificări docu-
mentare efectuate de un 
inspector. 

• Sume stabilite suplimentar, 
pe un inspector, înscrise în 
deciziile de impunere emise 
urmare verificărilor docu-
mentare. 

• Număr controale inopinate 
efectuate de un inspector la 
contribuabili persoane juri-

107,3 % 

 
 
 

100% 
(2,71 verificări 

documentare/inspector) 
 

100%  
(26.769 lei/inspector) 

 
 
 

100% 
(2 controale/inspector) 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 
Diminuarea evaziunii 

fiscale 

declarare şi plată a obligaţiilor fis-
cale de către contribuabili. 
Selectarea pentru acţiunile de 
verificare a contribuabililor care au 
înregistrat pierderi în anii anteriori, 
identificarea cauzelor şi aplicarea 
măsurilor legale, intensificarea 
acţiunilor de verificare a preţurilor 
de transfer. 
Dezvoltarea schimbului de infor-
maţii 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. 
Aplicarea unui tratament unitar şi 
nediscriminatoriu pentru contribua-
bili, care să asigure evitarea su-
biectivismului şi reducerea suspici-
unilor de corupţie. 

dice in scopul conformării 
voluntare a acestora la de-
clararea şi plata obligațiilor 
fiscale. 

• Număr inspecţii efectuate 
de un inspector la contri-
buabili persoane juridice. 

• Număr inspecţii efectuate 
de un inspector la contri-
buabili persoane fizice. 

• Diminuarea pierderii fiscale 
pe o inspecţie, urmare a 
inspecţiilor fiscale efectuate 
la contribuabilii persoane 
juridice care înregis-trează 
pierdere fiscală. 

• Total sume suplimentare 
stabilite/ inspector. 

• Total sume suplimentare 
stabilite/ inspecţie. 

• Ponderea sumelor aferente 
actelor contestate admise 
sau desființate în totalul su-
melor stabilite suplimentar  

 
 
 
 

100%  
5,61 inspecții/inspector 

 
100%  

6,55 inspecții/inspector 
 
 

100% 
(1.247.598 

lei/inspecție) 
 
 
 

100% 
(325.347 lei/inspector) 

 

100% 
(55.937 lei/inspecție) 

 

Pondere 63,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraţia 
Judeţeană a 

Finanţelor Publice 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creşterea eficienţei 

colectării 
 
 

Monitorizarea colectării obligaţiilor 
fiscale şi reducerea volumului arie-
ratelor.  

• Gradul de realizare a pro-
gramului de încasări venituri 
bugetare (valori nete).  

• Gradul de colectare a obli-
gaţiilor fiscale de plată 

 

100,83% 
 
 
 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Creşterea eficienţei 
colectării 

Eficientizarea acțiunilor de execu-
tare silită destinate recuperării arie-
ratelor fiscale.  
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 considerabil 
colectarea obligaţiilor fiscale. 
Analizarea tuturor informaţiilor din 
bazele de date proprii sau ale altor 
instituţii, pentru a se identifica sur-
sele de recuperare de la contri-
buabili a obligaţiilor fiscale restante. 

(valoric), inclusiv plăţi 
parţiale. 

• Rata de colectare a arie-
ratelor recuperabile la 
persoane juridice/fizice. 

• Ponderea anuală a ariera-
telor fiscale totale în venituri 
fiscale colectate în an. 

• Ponderea anuală a ariera-
telor recuperabile în total 
venituri colectate în anul 
fiscal. 

 
 

100%  
 
 

Indicatorul se 
calculează anual 

 
 

Indicatorul se 
calculează anual 

 

 
 
 
 
 
 

Administraţia 
Judeţeană a 

Finanţelor Publice 
Vâlcea 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2. 
Realizarea programului lunar 
de încasări, întărirea controlu-
lui documentar cu privire la 
originea mărfurilor și a valorii 
în vamă, intensificarea con-
troalelor fizice și reverificarea 
declarațiilor vamale pe baza 
indicatorilor și a analizei de 
risc. Urmărirea tranzitelor va-
male emise 

Încasări realizate/program de încasari 100 % 
 

100 % 
 
 
 
 
 

Biroul Vamal 
Vâlcea 

 
 
 
 

Număr declarații vamale controlate pe 
baza analizei de risc 

1800 declarații 
vamale 

53,34% 
960 declarații vamale 

Număr acțiuni de reverificare 450 declarații vamale 55,56% 
250 declarații vamale 

Număr de acțiuni de control/ Număr 
de lucrători 

400 controale de 
reverificare 

57,50%  
230 controale de 

reverificare 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Sume suplimentare constatate ca 
urmare a controlului ulterior (lei) 

200.000 60% 
120.000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biroul Vamal 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Număr tranzite confirmate în calitate 
de birou vamal de destinație/ Număr 
tranzite sosite 

100 % 100% 

Protejarea teritoriului vamal 
național și comunitar prin di-
minuarea traficului illicit cu 
specii sălbatice de faună și 
floră. Protejarea drepturilor de 
proprietate intelectuală prin 
combaterea traficului de măr-
furi contrafăcute și pirate. 
Combaterea traficului de dro-
guri, arme, munitii, produse cu 
dublă utilizare, alte produse cu 
regim special. 

Număr total de controale fizice colete 
poștale/Număr total colete poștale 

100 % 100% 

Număr total de controale antidrog 80 controale 
56,25%  

45 controale 
 

Număr total de DPI (drepturi de 
proprietate intelectuală) 

 

50 controale 
56% 

28 controale 

 
Număr total de constatări efectuate 

 
40 procese-verbale 

65% 
26 procese-verbale 

 

Urmărirea închiderii mișcărilor 
cu produse accizabile în regim 
suspensiv prin consultarea 
zilnică a aplicației informatice 
EMCS-RO și efectuarea cont-
roalelor în urma consultării 
modului EMCS-Riscuri 

 

Număr e-DAI închise/ Număr e-DAI 
emise în aplicația EMCS 

100 % 100% 

Prelucrarea cererilor de auto-
rizare, efectuarea de controale 
de preautorizare a agenților 
economici cu produse acciza-
bile 

Număr autorizații emise/ Număr 
cereri primite 

100 % 100% 

Număr controale preautorizare/ 
Număr autorizații emise 

100 % 100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Asigurarea unui serviciu public 
de calitate 

Perfecționarea profesională a perso-
nalului vamal prin participarea la pro-
gramele de pregătire de la nivel local 
și național 

14 teme 
57,15% 
8 teme 

 
 
 
 
 

Biroul Vamal 
Vâlcea 

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

4 % 100% 

Verificarea modului în care personalul 
vamal respectă Codul de conduită 

14 supracontroale 
57,15% 

8 supracontraole 

Prelucrarea trimestrială a Codului de 
conduită 

4 
75% 

3 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

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 

106,37% 

 

Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru 

Siguranța 
Alimentelor 

Vâlcea 

 

Eficientizarea cheltuielilor 
publice 

 

Creșterea gradului de realizare a 
execuției bugetare 

• Grad de realizare a 

execuției bugetare 
84% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

4. 
 

Diminuarea evaziunii fiscale  
1.Asigurarea colaborării între toate 
instituţiile componente ale G.L.O. şi 
îndeplinirea sarcinilor  în termenele  
stabilite; 
 

2.Realizarea sistematică de analize 
privind activitatea de prevenire și 
combatere a evaziunii fiscale și de 
alte produse analitice; 
 

3.Organizarea echipelor comune de 
acţiune pentru valorificarea infor-
maţiilor  şi efectuarea cu prioritate 
de cercetări în domeniul evaziunii 
fiscale conform priorităţilor stabilite 
prin HCSAT ; 
 

4.Documentarea şi efectuarea de 
activităţi specifice în vederea  recu-
perării prejudiciului; 

 
 
 
• Număr infracţiuni 

de evaziune fiscală; 
 

• Număr rechizitorii 
întocmite; 

 

• Valoare prejudiciu 
recuperat;  

 

• Valoarea bunurilor 
care au făcut obiec-
tul măsurilor asigu-
rătorii; 

 

• Valoarea bunurilor 
indisponibilizate. 

 
 
 

21 (-1) infracţiuni 
 
 

3 (+3) 
 
 

3.008.693 lei 
(+2.573.872) 

 
7.773.770 lei 
(+6.915.074) 

 
 

13.455.399 lei 
(+13.450.329) 

 
 
 
 
 
 
 

Inspectorat de 
Poliţie Judeţean 

Vâlcea 
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Capitolul III. Transporturi și infrastructură 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Programe de investiții în rețeaua rutieră        → Drumuri naționale și variante de ocolire 

1. 
Varianta de Ocolire Rm. Vâlcea 

Contract de prestări servicii proiec-
tare 

3.459 mii lei 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direcția Regională 
de Drumuri și 

Poduri Craiova1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pod pe DN 7 km 239+376 
Contract de prestări servicii proiec-
tare 

71 mii lei 0 

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

Contract de prestări servicii proiec-
tare 

24 mii lei 0 

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

Contract de prestări servicii proiec-
tare 

13 mii lei 0 

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

Contract de prestări servicii proiec-
tare 

22 mii lei 0 

Consolidare și protecție ver-
sanți DN 7A km 63+200 – 
86+601 

Contract de prestări servicii proiec-
tare 

2.021 mii lei 23% 

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

Contract de prestări servicii proiec-
tare 

320 mii lei 
0 

→  Programe de întreținere a rețelei de transport rutier  

 
Lucrări de întreținere curentă 
pe timp de vară a drumurilor 

Acord cadru 4.986 mii lei 21% 

 
1 Contractele de prestări servicii proiectare se află în faza de elaborare și/sau avizare 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

naționale din cadrul DRDP 
Craiova - SDN Rm. Vâlcea - 
parte carosabilă, acostamen-
te, benzi de încadrare 

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 – es-
tetică rutieră și scurgere ape 

Acord cadru 1.800 mii lei 54% 

Lucrări de întreținere curentă 
pe timp de vară a drumurilor 
naționale din cadrul DRDP 
Craiova - SDN Rm. Vâlcea - 
poduri, pasaje, podețe, tune-
luri, ziduri de sprijin și pre-
venirea efectelor inundațiilor 

Acord cadru 2.000 mii lei 25% 

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

Acord cadru 19.664 mii lei 82% 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2. 
 

Modernizare și reabilitare dru-
muri judeţene (respectiv, po-
dețe de pe drumurile jude-
ţene) din bugetul de stat + bu-
get local (PNDL) 

1. 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 - 2022 

 

În execuție 

71% 

 

 
 

Consiliul Județean 

Vâlcea Direcția 

Tehnică 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2. 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 

19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consiliul Județean 

Vâlcea Direcția 

Tehnică 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Refacere şi consolidare dru-
muri judeţene (respectiv, po-
dețe de pe drumurile jude-
ţene) din bugetul de stat 
(Fondul de intervenție) + bu-
get local 

3.Reabilitare rigolă - canal pentru 

asigurarea scurgerii apelor pluviale 

pe drumul judeţean DJ 676 

Slătioara - Stroeşti - Copăceni - 

Irimeşti,sector Copăceni, km 

25+700 - 30+340  

PIF 2022 

In curs de elaborare 
DALI+PT 

Elaborare DALI+PT 

4.Refacere platformă drum 

judeţean DJ 651 A Bălceşti-Ghioroiu 

- limită judeţ Gorj, km 16 + 650, pe 

raza comunei Ghioroiu 

PIF 2022 

In curs de elaborare 

DALI+PT 

Elaborare DALI+PT 

5. Consolidare plarformă drum DJ 

656 Olănești- Comanca-Tisa-Vila 1 

Mai 

PIF 2022 

În execuție 
100% 

Alte programe de investiții 
(reabilitări) din bugetul local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Modernizare DJ 703F Rm. 

Vâlcea – Fedeleșoiu – Runcu – 

Valea Babei – lim. Jud Argeș 

Elaborare DALI Elaborare DALI 

7. Reabilitare și modernizare DJ 

703H lim.jud Argeș – Perișani – 

Titești – Boișoara - Câineni ( DN7 ) Elaborare DALI 

În curs de 
desfășurare 

procedura achiziției 
publice de 
proiectare 

8. Reabilitare și modernizare DJ 

703L Jiblea Veche (DJ703G ) – 
Elaborare DALI 

În curs de  
elaborare DALI 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

 
Alte programe de investiții 
(reabilitări) din bugetul local 

Dăești – Sâmbotin – Fedeleșoiu 

(DJ 703F) 
 

 

Consiliul Județean 

Vâlcea Direcția 

Tehnică 

 

9. Reabilitare și modernizare 

DJ676E Berbești (DJ605A) – 

Copăceni – Cernișoara - Popești Elaborare DALI 

În curs de 
desfășurare 

procedura achiziției 
publice de 
proiectare 

 
Modernizarea infrastructurii 

rutiere a drumurilor județene 
Vâlcea 

 

Lucrări de întreținere, reparații și 

modernizări drumuri și poduri 
11.290 mp - reparații 

asfaltice 
33,815 km - covoare 

asfaltice 

6.362 mp – 56,35% 

 

25,5 km – 75,41% 

Consiliul Județean 

Vâlcea 

Regia Autonomă 

Judeţeană de 

Drumuri şi Poduri 

(RAJDP) Vâlcea 
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Capitolul IV. Investiții și proiecte europene 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

PRIORITĂȚI PE TERMEN MEDIU 2021-2024 

1. 
 

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

Implementarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020: 

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

Derularea contractului de 
proiectare și execuție CMID 
conform graficelor asumate 
pentru anul 2022.  

Activitățile se 
derulează 

conform graficului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reabilitarea sistemului de termo-
ficare urbană la nivelul muni-
cipiului Râmnicu Vâlcea pentru peri-
oada 2009-2028 în scopul confor-
mării la legislația de mediu și 
creșterii eficienței energetice - 
etapa II 

Derularea celor patru con-
tracte de execuție lucrări 
conform graficelor asumate 
pentru 2022. 

Activitățile se 
derulează 

conform graficului 

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

Realizarea activităților prevă-
zute în graficul de implemen-
tare, respectiv finalizarea pro-
iectului. 

100% 
Proiect finalizat 

4. Întărirea capacității D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 

Realizarea activităților prevă-
zute în graficul de implemen-
tare, respectiv finalizarea pro-
iectului. 

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Creșterea ritmului anual de 
absorbție a fondurilor euro-
pene în perioada 2021-2023, 
aferente exercițiului financiar 

2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Întărirea capacității Spitalului 
Județean de Urgență Vâlcea de ges-
tionare a crizei sanitare COVID-19 

Realizarea activităților prevă-
zute în graficul de implemen-
tare, respectiv finalizarea pro-
iectului. 

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 

 
 
 
 

 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

6. Întărirea capacității Spitalului de 
Psihiatrie Drăgoești de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 

Realizarea activităților prevă-
zute în graficul de implemen-
tare, finalizarea proiectului. 

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 

7. Consolidarea capacității unităților 
de învățământ special din județul 
Vâlcea de a gestiona criza sanitară 
Covid-19 

Realizarea activităților prevă-
zute în graficul de implemen-
tare, respectiv finalizarea pro-
iectului. 

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 

Implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020: 

8. Restaurarea, dotarea si punerea 
în valoare a Muzeului Memorial 
Nicolae Bălcescu 

Realizarea lucrărilor prevă-
zute pentru anul 2022. 

A fost reziliat 
contractul de exe-
cuție al lucrărilor. 

Se va lansa o 
nouă procedură 

de achiziție 
publică pentru 

lucrările ramase 
de executat. 

 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

 
 
 
 
 

9. Modernizarea, extinderea și do-
tarea ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență 
Vâlcea 

Realizarea lucrărilor prevă-
zute pentru anul 2022. 

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

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

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

Realizarea lucrărilor pentru 
anul 2022. 

 

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

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

Realizarea lucrărilor prevă-
zute pentru anul 2022. 

 

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 

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

Realizarea lucrărilor prevă-
zute pentru anul 2022. 

 

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 

Implementarea proiectelor finanțate în cadrul POCA 2014-2020: 

13. Județul Vâlcea -Orizont 2030  

Finalizarea achizițiilor de ser-
vicii prevăzute în proiect  și 
derularea activităților proiec-
tului conform  graficului asu-
mat pentru anul 2022. 

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 

 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

 
 
 

14. Județul Vâlcea – Pro Integritate! 

Semnarea contractelor pen-
tru achizițiile de servicii pre-
văzute în proiect  și derularea 
activităților proiectului con-

Activitățile se 
derulează con-
form graficului 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

form graficului asumat pentru 
anul 2022. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 

mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 

perioada 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeniul strategic de dezvoltare 1: Competitivitate economică, cercetare - 

dezvoltare - inovare 

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

- 
 

Domeniul strategic de dezvoltare 2: Resurse umane, educaţie, 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 

- 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 

mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 

perioada 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul 

Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

- 
 

2.13 Reabilitarea, modernizare și dotarea Centrului Andreea 
- 

 
Domeniul strategic de dezvoltare 3: Infrastructură, dezvoltare urbană şi 

mediu 

3.1 Modernizarea DJ 646 Băbeni (DN 64)- Băluţoaia - Mănăileşti -
Genuneni - Folesti - Dumbrăvesti - Folestii de Sus - Tomsani - 
Costesti -Mănăstirea Bistriţa - Mănăstirea Arnota, Judeţul Vâlcea 

Elaborare PT 

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 

A fost lansată 
achiziția PT 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 

Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 

mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 

perioada 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Elaborare DALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Modernizarea DJ 703F - Râmnicu Vâlcea - Fedelesoiu - Runcu- 
Valea Babei - limita Jud. Argeş 

Elaborare DALI 

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) 

- 

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

- 

3.11 Reabilitarea reţelei de transport al energiei termice în 
municipiul Râmnicu Vâlcea (140 km de traseu), precum şi 

- 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 

Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 

mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 

perioada 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reabilitarea şi retehnologizarea punctelor termice din municipiul 
Râmnicu Vâlcea; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean 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); 

- 

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

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

Elaborare DALI 

4.2 Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Ansamblului Culei 
Greceanu 

Avhiziție DALI 

4.3 Dezvoltarea infrastructurii de agrement în judeţul Vâlcea -
Adventure Park 

- 

4.4 Punerea în valoare a turismului de drumeție montană în 
județul Vâlcea 

- 

4.5 Îmbunătățirea infrastructurii de turism în orașul Băile Olănești - 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 

 
s 

Pregătirea și dezvoltarea 
unui portofoliu de proiecte 

mature pentru demararea cu 
celeritate a implementării în 

perioada 2021-2027 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6 Dezvoltarea şi punerea în valoare a potențialului turistic al 
comunei Vlădești 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

4.7 Dezvoltarea infrastructurii de agrement în zona Ciungetu -
Petrimanu 

- 

4.8 Dezvoltarea infrastructurii de turism şi agrement în oraşul 
Ocnele Mari 

- 

4.9 Dezvoltarea satului de vacantă „Ursulețul” - 

4.10 Dezvoltarea turismului de agrement în comuna Vlădeşti - 

4.11 Dezvoltarea infrastructurii de agrement din comuna Vaideeni - 

4.12 Dezvoltarea turismului ecumenic în judeţul Vâlcea - 

4.13 Modernizarea şi punerea în valoare a Muzeului Judeţean 
,,Aurelian Sacerdoţeanu" Vâlcea 

- 

4.14 Centru de agrement - comuna Galicea, judeţul Vâlcea - 

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 - 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 
 

Creșterea ritmului anual de absorbție a fondurilor europene în perioada 2021-2023, aferente exercițiului financiar 2014-2020; 
 

2. 
Evaluare proiecte din dome-
niile: industrie alimentară cu 
activități în sectorul produ-
selor alimentare de origine 
animală și nonanimala, în fer-
mele de creștere și/sau repro-
ducție a animalelor vii, în 
exploatații agricole. 

Emiterea de notificare la momentul 
depunerii cererii de finanțare și emi-
tere notificare/document de înre-
gistrare sanitară veterinară și/sau 
pentru siguranța alimentelor la fina-
lizarea proiectului în momentul 
depunerii ultimei cereri de plată, 
conform Protocol AFIR si ANSVSA 
nr. 8553/2015 actualizat. 

• La fiecare solicitare 
din partea 
operatorilor 

100% 

Direcția Sanitară 
Veterinară și 

pentru Siguranța 
Alimentelor 

Vâlcea 
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Capitolul V. Economie 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

1. Realizarea celor două infra-
structuri de afaceri functionale 
în Bălcești și Drăgășani 

Propunere  realizare a lucră-
rilor de investiţii cuprinse în 
Planul de investiții pentru cele 
două parcuri industriale   

Realizarea lucrărilor de investiţii 
aprobate în program, corelat cu 
alocările bugetare ale UAT-urilor 
(acționari ai societatii) 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Județean 

Vâlcea 

S.C. Parc IND 
Vâlcea S.A. 

 

Atragerea de investiții străine 
și autohtone în județul Vâlcea 

Suport logistic si instituțional 
pentru obținerea  de facilități 
pentru rezidenții care inves-
tesc în parcurile industriale 

Realizarea utilităților pentru unită-
țile (parcelele) componente ale 
infrastructurii parcurilor industriale 
Bălcești și Drăgășani oferite 
rezidenților pentru investiții  indus-
triale green-feel. 

50% 

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

Urmărirea stadiului de reali-
zare a proiectelor privind infra 
structura celor două locații. 

Monitorizarea periodică prin elabo-
rarea şi transmiterea la MDRAP a 
Raportului privind stadiul realizării 
investițiilor și activitățile din 
parcurile industriale 

50% 

Închirierea parcelelor de teren 
aferent celor două parcuri 
industriale 

Dialog permanent cu poten-
țiali investitori 

Contracte de închiriere 
50% 

Stimularea creării de noi locuri 
de muncă 

Stimularea rezidenților din 
cele două Parcuri industriale 

Acordarea facilităților conform 
Legii 186/2013, actualizată. 

50% 
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Capitolul VI. Antreprenoriat și Turism 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

1. 

 
Dezvoltarea destinațiilor turis-
tice românești și aducerea lor 
la nivelul mediu din UE pre-
supune un important efort de 
resurse umane, financiare și 
de timp.  

Programe, proiecte şi acţiuni în 
domeniul tineretului - conform pre-
vederilor Legii nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes gene-
ral, cu completările şi modificările 
ulterioare. 

 
 
 

50,00 mii lei 100% 

 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

Punerea la dispoziția persoa-
nelor interesate  de materiale 
de promovare locale, regionale 
sau naționale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• social media (facebook, 
instagram, twitter);  

• îmbunătățirea imaginii desti-
nației; 

• creșterea gradului de încre-
dere în informațiile solicitate;  

• poziționare pe piața turistică 
națională și internațională; 

• diversificarea ofertei turistice 
pe baza resurselor culturale, natu-
rale și economice; 

• diversificarea ofertei turis-
tice, incluzând circuite cultural-
istorice, gastronomice, de activități 
de aventura si sportive;.  

• mediatizarea așezămintelor 
de cult din zonă; 

 

 

 

 

 

Minim 50% creștere 
vizibilitate 50% 

 
 
 
 
 

 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
Centrul Național 
de Informare și 

Promovare 
Turistică 

(CNIPT) Vâlcea  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

• promovare prin plăcuțe QR, 
plăcuțe montate pe toate obiec-
tivele turistice importante; 

• promovarea obiectivelor de 
interes național de pe raza 
județului, la nivel național și 
internațional; 

• promovarea obiectivelor tu-
ristice pe o platforma web turistică, 
sprijinirea comunităților locale pen-
tru promovarea obiectivelor de pe 
raza lor teritorială. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Consiliul 

Județean Vâlcea 
Centrul Național 
de Informare și 

Promovare 
Turistică 

(CNIPT) 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 specia-
lizați; 

• promovarea obiectivelor tu-
ristice pe un site web unic,  

• conceperea  materialelor 
promoționale în funcție de 
tendințele actuale; 

 
 
 
 
 
 
Minim 30% creștere impact 

on line 
 

 

50% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

• întocmirea și promovarea 
unui   calendar de activități; 

• promovarea evenimentelor 
cu potențial; 

• identificarea unor elemente 
de diferențiere/ identitate la nivelul 
destinației. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
Centrul Național 
de Informare și 

Promovare 
Turistică 

(CNIPT) Vâlcea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cooperarea cu entitățile locale 
și regionale, pe probleme de 
turism (autorități ale admi-
nistrației publice locale, came-
re de comerț, agenția pentru 
dezvoltare regională, organi-
zația de management al desti-
nației, alte centre naționale/ 
locale de informare și promo-
vare turistică etc.); 

• Propunere de Circuite 
Turistice; 

• Implicarea autorităților loca-
le la nivel de municipii, orașe, 
comune având scopul de a realiza 
investiții publice pentru dezvoltarea 
infrastructurii  turistice, dezvoltarea 
infrastructurii de agrement, orga-
nizarea unor circuite turistice si 
desfășurarea de evenimente cultu-
ral-artistice. 

 

 

 

Minim 5 întâlniri 25% 

Cooperarea cu autoritatea ad-
ministrației publice centrale 
responsabilă în domeniul tu-
rismului și furnizarea, la cere-
rea acesteia, de date statistice 
referitoare la circulația turis-
tică locală și regională, de date 
referitoare la evenimente cu 
rol în creșterea circulației tu-
ristice, care se realizează pe 

 
• Conceperea unui sistem de 

chestionare care să sprijine îmbu-
nătățirea activității turistice din 
destinație și implicit furnizarea de 
date statistice referitoare la circu-
lația turistică locală și regională,  
persoanelor interesate. 

 
 
 

Minim 2 chestionare 

Minim 2 studii de piața la 
nivel de destinație turistică 

 
 
 

25% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

plan local și regional, precum 
și furnizarea altor informații 
referitoare la activitățile turis-
tice și oferta turistică pe plan 
local și regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
Centrul Național 
de Informare și 

Promovare 
Turistică 

(CNIPT) Vâlcea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectuarea de activități de 
cercetare de piață pe plan local 
și regional, de analiză, plani-
ficare, structurare și elaborare 
de propuneri de dezvoltare 
turistică locală și regională și 
marketing turistic, în colabo-
rare cu autorități ale adminis-
trației publice locale și cu 
autoritatea administrației pu-
blice centrale responsabilă în 
domeniul turismului. 

 
 
 
 
 
• Integrarea  obiectivelor de 

marketing în „Strategia de dezvol-
tare a Județului Vâlcea 2023-2030”. 

 
Stabilire obiective strategice 

de marketing 
50% 

Colaborarea cu sectorul privat 
în îndeplinirea atribuțiilor pen-
tru realizarea de cercetări, 
realizarea de materiale de 
promovare, colectarea infor-
mațiilor despre structurile de 
primire turistică etc; 
Oferirea de informații cu 
privire la autoritățile compe-
tente în soluționarea reclama-
țiilor care se înregistrează pe 
plan local cu privire la calitatea 

• Vizite de  monitorizare a 
activității turistice din destinație; 
• Filtrare informații; 
• Recomandări de vacanță în 

funcție de solicitările turiștilor; 
 

 

 
 

Conform calendarului de 
activități 

 
 

50% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

serviciilor turistice; Elabora-
rea/realizarea de ma-teriale 
promoționale în scopul promo-
vării acțiunilor turistice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
Centrul Național 
de Informare și 

Promovare 
Turistică 

(CNIPT) Vâlcea  
 

Inventarierea patrimoniului 
natural și cultural din desti-
nația turistică, la nivel de 
comună, oraș, municipiu, județ  
regiune (administrativă, etno-
grafică, parc național/natural) 

 

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

 

Minim 2 parteneriate 
 

Demarare proiecte de 
promovare microdestinații - 

ecoturistice sau EDEN 

 
- 

 
 
 

Realizare materiale de promo-
vare 

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

includerea in circuitul turistic a 
Parcurilor Naționale.  

 
 

Minim 5 pliante 
 

Minim o broșură 
 
 

 
 

50% 

 
Completare arhivă de foto-
grafii cu aparat foto din dotare 

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

Minim 3 fotografii pe 
obiectiv turistic 

Minim 20 de obiective 
turistice 

50% 

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

 
• Reportaje de călătorie  

 

Minim 1 spot 
în zonele supuse cercetării 

 

- 

Promovarea CNIPT prin parti-
ciparea la acțiuni alături de 
alte instituții  

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

 
 

Minim 5 activități 50% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

 
Educație turistică pentru elevi 

• Implicare in Proiecte educa-
ționale în parteneriat cu 
Organizații Nonguvernamentale și  
Instituții de învățământ. 

 
 

Minim 1 proiect - 

 

 

Capitolul VII. Energie 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

1. 

 

 
Producerea de energie elec-
trică și energie termică pentru 
alimentarea consumatorilor 
industriali de pe Platforma 
Chimică Rm Vâlcea și pentru 
termoficarea municipiului 
Râmnicu Vâlcea în cogenerare 
de înalta eficientă pe baza de 
gaze naturale pentru înlocu-
irea capacităților energetice 
pe bază de cărbune până în 
anul 2024 

 

Realizarea în incinta CET 
Govora a „Centralei elec-
trice de cogenerare de 
înalta eficiență pe gaz 
natural” 
 

Menținerea în funcțiune a capaci-
taților pe cărbune existente până la 
punerea în funcțiune a noii centrale 
- cel puțin până la data de 
31.12.2023 

100% 

 
 
 
 
 
 

 

Consiliul 
Județean Valcea  
 Societatea CET 

Govora SA 

 

 

Crearea unui parc industrial 
în incinta CET Govora (cca 
32 ha); 

Recuperare a materialelor din dez-
membrarea echipamentelor ener-
getice și a construcțiilor industriale 
existente în centrala veche pe 
cărbune CET Govora. 

10% 
     - cazan C3 

 - St. pompe R 
 - St. Gaz Nat. 

Noi societăți de producție indus-
trială cu acces la facilitățile indus-
triale și la energie electrică și termi-
că produsă local în noua sursă. 

10% 
Chimcomplex 
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Capitolul VIII. Agricultură și dezvoltare rurală 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1. 

 

Program de susţinere pentru 
produse deficitare 

Identificarea cultivatorilor de legu-
me în spaţii protejate 
Verificarea înfinţării culturilor de 
tomate și rodirii conform progra-
mului de susţinere a tomatelor în 
spații protejate HG 148/2022 

150 fermieri              
(100 fermieri în ciclul 1, 
50 fermieri in ciclul 2) 

 
 

75% 
112 fermieri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția pentru 
Agricultură 

Județeană Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificarea cultivatorilor de 
usturoi pentru acordarea de ajutor 
de minimis pentru aplicarea progra-
mului de susținere a producției de 
usturoi. Verificarea conditiilor de 
eligibilitate conform HG 147/2022 

3 fermieri 

 
 

133% 
4 fermieri 

 

Program de încurajare a pro-
duselor tradiționale 

Informări operatori economici pri-
vind preluarea, verificarea in teren 
si transmiterea catre MADR a 
documentațiilor în vederea obținerii  
atestatului de  produs tradițional. 
Promovarea schemelor de calitate 
DOP, IGP, STG și identificare 
operatori economici 

50 informări 

 
 
 
 

60% 
30 informări 

 

 

Program de încurajare a agri-
culturii ecologice 

Inregistrarea individuală în agricul-
tura ecologică 

100 operatori 

 

155% 
155 operatori 

 

Realizarea de amenajamente 
pastorale 

Coordonarea, monitorizare amena-
jamente pastorale în vederea depu-
nerii la DAJ 

10 

 

40% 
4 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Program naţional de cercetare Colaborarea cu unităţile de cerce-
tare – dezvoltare în vederea 
diseminării rezultatelor obţinute în 
cadrul proiectelor ADER finanţate 
prin Planul sectorial pentru 
cercetare-dezvoltare din domeniul 
agricol şi de dezvoltare rurală: 
 

→ Identificarea de soluţii de com-
batere integrată a organismelor 
dăunătoare în plantaţiile pomicole 
care să conducă la reabilitarea 
mediului şi obţinerea unor produse 
sănătoase în sistem ecologic 
 

→ Ameliorarea speciilor pomicole în 
vederea creşterii siguranţei şi 
securităţii alimentare  
 

→ Soluţii tehnologice modernizate 
privind obţinerea materialului pen-
tru plantare pomicol conform stan-
dardelor de calitate europene, 
finanţate prin Planul sectorial pen-
tru cercetare 

50 de fermieri care 
implementează 

rezultatele cercetării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
40 fermieri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția pentru 
Agricultură 

Județeană Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Program de măsuri legislative 
pentru sectorul agricol 
 
 

 

Implementarea Legii 17/2014: 
primirea, verificarea şi înregistrarea 
dosarelor cu ofertele de vânzare a 
terenurilor din extravilan în registrul 
unic de evidenţă 
 

 
 

 
1800 dosare 

 
 
 

 
 
 

56,5% 
1.017 dosare 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Program de măsuri legislative 
pentru sectorul agricol 

Verificarea în piețe si târguri a 
respectării conformității cu standar-
dele de comercializare a fructelor și 
legumelor proaspete 
 

Verificări în domeniul industriei 
alimentare 

• controale la depozite de cere-
ale 

• controale la unități de comer-
cializare pâine și produse de 
panificație 

• controale la unități de fabri-
care pâine și produse de pani-
ficație  

 

Verificare  agenţi economici care 
comercializează produse viniviticole 
prelevându-se probe de vin  
 
Eliberare autorizaţii de plantare 
pomi şi arbuşti fructiferi 
 

Eliberare autorizaţii de defrișare 
pomi şi arbuşti fructiferi 
 
Eliberare autorizaţii tăiere nuci în 
conformitate cu Legea pomiculturii 
nr.348/2003 republicată în 2008 
 

 
100 controale 

 
 
 
 

100 controale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 controale 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
 

60 
 
 

 
84% 

84 controale 
 
 
 

77% 
77 controale 

 
 
 
 
 
 
 
 

75% 
75 controale 

 
 

0% 
 
 

50% 
3 autorizații 

 
110% 

66 autorizații 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția pentru 
Agricultură 

Județeană Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Eliberare certificate de conformitate 
pentru legume în stare proaspătă 
provenite din import, conform 
Regulamentului U.E. nr. 543/2011 
 

5 
20% 

1 certificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția pentru 
Agricultură 

Județeană Vâlcea 

Activități de consultanță agri-
colă   

Informări pentru potențiali bene-
ficiari asupra oportunităților de ac-
cesare a măsurilor   
 
Consultanță pentru elaborarea pro-
iectelor 
 
Cursuri de instruire măsura 10 

Agro-Mediu si Clima  

Cursuri de instruire măsura 11 

Agricultura Ecologică  

Cursuri de instruire măsura 6.3 

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici  

Cursuri de instruire măsura 6.1 

Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri 

Avize consultative pentru emiterea 
atestatului de producător 

 
500 

        
      

30 
 
 

20 persoane 
 
 

20 persoane 
 
 

20 persoane 
 
 
 
 

5 persoane 
 
 
 

100 avize 

 
50,2% 

251 informări 
 

50% 
15 
 

20% 
4 persoane 

 
0% 

 
 

0% 
 
 
 
 

0% 
 
 
 

82% 
82 avize 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2. 
Aplicarea unor scheme eficien-
te de finanţare a agriculturii în 
termene concrete, pentru ab-
sorbţia integrală a fondurilor 
europene disponibile, prin co-
finanţarea de la bugetul de stat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 martie –10 iunie 2022: 
Derularea sesiunii de depunere/pri-
mire a cererilor unice de sprijin 
aferente anului 2022 
 

Raportat la numărul 
de fermieri aflaţi în 

baza de date 

S-a înregistrat un nu-
măr de 17.827 cereri 
unice de plată depuse, 
pentru o suprafaţă de 
70.750,96 ha, repre-
zentând un procent de 
99,99% raportat la 
suprafaţa înregistrată 
în anul 2021; 
Efective de animale 
eligibile:  

- 18.754 capete 
bovine; 

- 77.204 capete 
ovine; 

- 10.849 capete 
caprine; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 

Agricultură – 
Centrul Judeţean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor 
din sectorul bovin în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
COVID-19,conform OUG nr.61/2022 
 

Raportat la numărul 
de beneficiari 

înregistraţi în anul 
2022 

2.064 cereri depuse, 
sumă totală autorizată 

la plată 
2.460.882,49 lei 

Schema de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor 
din sectorul suin în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
COVID-19,conform OUG nr.61/2022 
 

Raportat la numărul 
de beneficiari 

înregistraţi în anul 
2022 

8 cereri depuse 
suma totală autorizată 

la plată 
5.024.204,71 lei 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Aplicarea unor scheme eficien-
te de finanţare a agriculturii în 
termene concrete, pentru ab-
sorbţia integrală a fondurilor 
europene disponibile, prin co-
finanţarea de la bugetul de stat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor 
din sectorul avicol  în contextul cri-
zei economice generate de pan-
demia COVID-19, conform OUG nr. 
61/2022 

Raportat la numărul 
de beneficiari 

înregistraţi în anul 
2022 

7 cereri depuse     
suma totală autorizată 

la plată 
3.003.013,46 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 

Agricultură – 
Centrul Judeţean 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema de ajutor de stat privind 
unele măsuri pentru acordarea de 
microgranturi și granturi pentru 
capital de lucru entităților din 
domeniul agroalimentar cu finan-
țare din fonduri externe neram-
bursabile (FEDR), instituită prin 
OUG nr. 61/2022 

Raportat la numărul 
de beneficiari 

înregistraţi în anul 
2022 

150 de cereri de 
finanțare 

1 ianuarie – 31  decembrie 2022: 
Derularea sesiunilor de primire a 
cererilor de finanţare prin rambur-
sare pentru motorina cu acciză 
redusă folosită în agricultură în 
cursul anului 2022 

Raportat la numărul 
de fermieri înregistraţi 
în anul 2021 și anul 

2022 

615 de cereri de acord 
aferente beneficiarilor 

anului curent 

Renta agricolă viageră: 
Primirea documentelor în vederea 
vizării carnetelor de rentier pentru 
anul 2022 

Raportat la numărul 
de rentieri aflaţi în 

baza de date 

100% din numărul 
rentierilor care au 
solicitat vizarea 

carnetelor, respectiv 
63 solicitări 



 47 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Aplicarea unor scheme eficien-
te de finanţare a agriculturii în 
termene concrete, pentru ab-
sorbţia integrală a fondurilor 
europene disponibile, prin co-
finanţarea de la bugetul de stat 

1 ianuarie – 31 decembrie 2022: 
Derularea sesiunilor de primire a 
cererilor de sprijin din cadrul 
“Programului în şcoli”,  respectiv 
pentru măsurile: 
►Furnizare produse lactate; 
►Consum de fructe, distribuţia de 
mere şi măsuri adiacente; 
►Măsuri educative 

Raportat la numărul 
de beneficiari aferenţi 

anului şcolar 
2021/2022 

o cerere de finanțare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 

Agricultură – 
Centrul Judeţean 

Vâlcea 
 

1 ianuarie – 31 decembrie 2022: 
Derularea sesiunii de primire a 
cererilor privind ajutorul de stat în 
sectorul creşterii animalelor 

Raportat la numărul 
de beneficiari 

înregistraţi în anul 
2022 

o cerere de finanțare 

15 martie – 01 august 2022: 
Derularea sesiunii de primire a 
cererilor de ajutor financiar şi 
comunitar acordat în cadrul 
“Programului Naţional Apicol” 

Raportat la numărul 
de fermieri înregistraţi 

în anul 2022 

54 cereri de intenţie  
și 

 2 cereri de plată 

1 ianuarie – 31 decembrie 2022: 
Derularea sesiunii de primire a 
cererilor privind plăţile în favoarea 
bunăstării animalelor – pachetul A 
porcine şi pachetul B păsări 

Raportat la numărul 
de beneficiari 

înregistraţi în anul 
2022 

A fost efectuat 
controlul administrativ 
pentru un număr de 
14 cereri aferente 
anului 2022, iar 11 

cereri aferente anului 
2021 au fost 

autorizate la plată 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

3. 
Întreținerea și repararea lu-
crărilor de IF – Desecare 
gravitațională 
 
 
 
 

* Contracte în derulare 

Decolmatarea mecanică a canalelor 
de deponii 

88.16/100 mc 4%*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANIF – Filiala 
Teritorială de 
Îmbunătățiri 

Funciare Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reparații la peree degradate 230 mp 0%* 

Reparații la construcții hidrotehnice 2 buc. 0%* 

Distrugerea vegetație ierboase și 
arboricole pe canale 

4050/100 mp 62% 

Întreținerea și repararea lu-
crărilor de IF – Combaterea 
eroziunii solului 
 
 
 
 
 

* Contracte în derulare 

Decolmatare mecanică a canalelor 
de deponii 

205.13/100 mc 8%* 

Reparații la podețe și construcții 
hidrotehnice 

15 buc 0%* 

Distrugerea vegetație ierboase și 
arboricole pe canale 580/100 mp 53% 

Lucrări de investiții: 
Lucrări de combatere a erozi-
unii solului, amenajarea tere-
nurilor alunecate și eliminarea 
excesului de umiditate în zona 
Horezu-Vaideeni, jud.  Vâlcea 

Proiect tehnic, detalii de execuție, 
obținere autorizații 

- 

 
95% 

Lucrări de investiții: 
Amenajarea terenurilor afec-
tate de eroziune în adâncime, 
alunecări de teren și exces de 
umiditate în zona Călimănești, 
județul Vâlcea 

Proiect tehnic, detalii de execuție, 
obținere autorizații, organizare de 
șantier 

- 

 
13% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 
 

Dezvoltarea piețelor locale 
 

 

4. 

 

Asigurarea stării de sănătate 
și bunăstare a animalelor prin 
supravegherea și diagnosticul 
bolilor la animale 

Supravegherea și diagnosticul boli-
lor la animale prin examene de 
laborator bacteriologice, virusolo-
gice, serologice, parazitologice, 
morfopatologic, toxicologice 

• Număr probe:      
52.000 

 
 

60,58% 
 

      (31.498 probe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția Sanitară 
Veterinară și 

pentru Siguranța 
Alimentelor 

Vâlcea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea siguranței alimen-
tare și sănătații publice prin 
controlul de laborator micro-
biologic și fizico-chimic al 
produselor alimentare 

Expertiza microbiologică și fizico-
chimică a produselor alimentare de 
origine animală și nonanimală 

 

• Număr probe: 8.000 

 
47,32% 

 

(3.786 probe) 

Testarea microbiologică a gradului 
de igienizare a obiectivelor din 
industria alimentară prin teste de 
sanitație 

 
• Număr probe: 1.200 

 
31,5%                       

(378 probe) 

Testarea calității microbiologice și 
fizico-chimice a apei potabile utili-
zată ca ingredient în industria ali-
mentară 

 

• Număr probe: 700 

 
 

30% 
(209 probe) 

Asigurarea desfășurării activi-
tăților sanitar veterinare pu-
blice organizate la nivel ju-
dețean, pentru realizarea obi-
ectivelor Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor 

Realizarea programului de suprave-
ghere prin control oficial și/sau  
prelevare probe la nivel județean 

• Număr controale 
segment animal:  
2.500 
 
 
 

• Nr.probe segment 
animal:  10.921 
(programe 
cofinanțate) 

153,48%  
 

 Nr. controale: 
Segment animal: 

3.837 controle oficiale  
13 sanctiuni=75.920 lei 
și 10 avertismente 

 
29,50% 

Nr.probe segment 
animal: 3.222) 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Asigurarea stării de sănătate și 
bunăstare a animalelor prin 
acțiuni imunoprofilactice 

Asigurarea indemnitatii teritoriului 
prin actiuni imunoprofilactice la 
animale 

• Acțiuni imunoprofi-
lactice 

• Vaccinări: 
25.210.110 capete 

58,38% 
 

(Actiuni imunoprofi-
lactice: 14.719.002 

capete ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția Sanitară 

Veterinară și 
pentru Siguranța 

Alimentelor 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Controlul schimburilor intra-
comunitare, importurilor și 
exporturilor  de animale vii și 
de produse de origine animală 
și nonanimală 

Efectuarea de controale oficiale prin 
inspecții și recoltari de probe • Ori de cate ori este 

cazul 

100% 
 

Importuri de produse 
de origine non-animală 

53 
Prelevări de probe: 14 

Asigurarea stării de sănătate și 
bunăstare a animalelor prin 
supravegherea și diagnosticul 
bolilor la animale 

Supravegherea și diagnosticul boli-
lor la animale prin examene de 
laborator bacteriologice, virusolo-
gice, serologice, parazitologice, 
morfopatologice, toxicologice 

• Nr. probe segment 
animal: 32.488 
(Ord. 35/2016) 

 

141,63% 
 

(Nr. probe: 
segment animal: 

46.014) 

Asigurarea desfășurării activi-
tăților sanitar veterinare or-
ganizate la nivel județean 
pentru realizarea obiectivelor 
Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor 

Realizarea programului de suprave-
ghere prin control oficial și/sau  
prelevare probe la nivel judetean 

• Număr controale:  
   segment animal: 

3.189 
segment non-animal: 

942 
 
 
 
• Număr probe: 
   segment animal:  

65.373 
segment non-animal:   

268 

Nr.controale:              
55,7% segment animal 

1.776 
 

52,12% 
segment non animal: 

491 
 

Nr.probe: 
segment animal: 

54,55% 
(realizate 35.667) 

 

55,2% 
segment non animal: 

(realizate 148) 
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Capitolul IX. Sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

1. 

 

Măsuri urgente pentru sistemul 
de sănătate în scopul contro-
lului pandemiei de COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 Susținerea campaniilor națio-
nale privind vaccinarea și testarea 
gratuită, prin informarea perma-
nentă, utilizând mediile de comu-
nicare online ale instituției, a per-
soanelor eligibile (asigurați și/sau 
neasigurați, persoane vulnerabile, 
persoane cu factori de risc crescuți 
etc.) 

Număr apariții în 
mediul online: 

4/lună 

 
 
 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de Asigurări 
de Sănătate 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Accesul universal, permanent, 
echitabil și facil la serviciile de 
sănătate în context pandemic dar și 
postpandemic, prin  contractarea 
serviciilor medicale cu furnizori de 
servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale evaluați / acre-
ditați pe baza principiilor necesității, 
posibilității și acoperirii teritoriale, 
concomitent cu exercitarea contro-
lului de calitate privind serviciile 
medicale și farmaceutice oferite po-
pulației, având ca efect îmbună-
tățirea stării de sănătate a popu-
lației, în următoarele domenii de 
asistență medicală reglementate: 
- asistență medicală primară 

Număr  contractate / 
acte adiționale 

încheiate / prelungite 
pe parcursul anului 

2022: 
 

456 

 
 
 
 
 

100 % 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Măsuri urgente pentru sistemul 
de sănătate în scopul contro-
lului pandemiei de COVID-19 

 

- asistență medicală de specialitate 
din ambulatoriu 

- asistență medicală spitalicească 
- asistență medicală de reabilitare și 

recuperare 
- asistență medicală de urgență 
- dispozitive medicale 
- medicamente cu și fără contribuție 

personală în tratament ambula-
toriu 

- asistență medicală pentru specia-
lități paraclinice 

- îngrijiri medicale la domiciliu 
- asistență medicală ambulatorie 

pentru speciaitatea medicină den-
tară 

- sanatorii și preventorii 
- centre de permanență 
- centre de evaluare/testare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Casa de Asigurări 
de Sănătate 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reziliența sistemului de sănă-
tate – acces sigur la servicii 
medicale de bună calitate, 
pentru fiecare cetățean 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea calității serviciilor medi-
cale contractate și acordate cetățe-
nilor, comparabile cu standardele 
aprobate (asistență medicală acre-
ditată și clasificată conform reali-
tății, monitorizarea si controlul 
derulării contractelor de furnizare 
servicii medicale încheiate, în condi-
ții de eficacitate și control riguros al 
cheltuielilor FNUASS).  

 
 

Număr 
controale/trimestru: 

30 
 
 

 
 
 
 

100 % 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 

Reziliența sistemului de sănă-
tate – acces sigur la servicii 
medicale de bună calitate, 
pentru fiecare cetățean 

 

Evaluarea și îmbunătățirea progra-
melor de sănătate existente, prin 
asigurarea finanțării corespunză-
toare rezultate din evaluarea indi-
catorilor cost - eficiență și integra-
rea măsurilor de îmbunătățire 
(derularea programelor naţionale 
cu scop curativ pentru boli cu 
consecinţe grave asupra stării de 
sănătate a populaţiei atât prin 
farmaciile cu circuit închis - din 
unităţi sanitare cu paturi - cât şi prin 
farmaciile cu circuit deschis aflate în 
contract cu CAS Vâlcea - diabet 
zaharat cu antidiabetice de tipul 
insulinelor, al bolnavilor oncologici, 
pentru tratamentul stării posttrans-
plant al pacienţilor transplantaţi 
precum şi pentru unele boli rare. 

Număr pacienți 
beneficiari: 

minim 15.000 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa de Asigurări 

de Sănătate 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesul neîngrădit la medicamente 
esențiale, compensarea/gratuitatea 
medicamentelor din programele na-
ționale de sănătate și a vaccinurilor  

Număr rețete 
eliberate: 

minim 900.000 
Valoarea rețetelor 

eliberate: 
potrivit fondurilor 
alocate de CNAS 

 
 
 

100 % 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Utilizarea Dosarului Electronic de 
Sănătate (DES) – instrument medi-
cal modern – campanii de informare 
a populației, furnizorilor de servicii 
medicale privind DES  

Număr apariții în 
mediul online:  

2/an 

 
 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa de Asigurări 

de Sănătate 
Vâlcea 

 Finanțarea sistemului de 
sănătate 

Menținerea rolului statului de re-
glementator, finanțator și ofertant 
de servicii prin CNAS/casele jude-
țene de asigurări de sănătate – 
organizarea de întâlniri cu furnizorii 
de servicii medicale pentru a analiza 
aspecte privind calitatea serviciilor 
medicale din asistenţa medicală 
primară și ambulatorie, respectarea 
prevederilor actelor normative inci-
dente în vigoare,  informarea per-
manentă, completă și la timp a 
furnizorilor asupra modificărilor le-
gislative apărute, stabilind, de co-
mun acord, măsurile ce se impun 
pentru îmbunătățirea și/sau crește-
rea calității serviciilor de asistență 
medicală furnizate populației 

Număr 
întalniri/trimestru:   

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Prevenția și educația în sănătate - transformarea paradigmei actuale într-o paradigmă preventivă 

 

 

 

2. 

 
 
 
 
 
Derulare programe 
naționale de sănătate 
existente și pregătire 
pentru implementare 
noi programe de să-
nătate prin suprave-
gherea, monitoriza-
rea si transmiterea 
datelor de sănătate 
publică de la nivelul 
județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, 
conform solicitărilor 
legale. 

 
 

 
 
 
 

Derulare Programe 
Naționale boli transmisibile2 
(prin actiuni specifice conform 
metodologiilor anuale) 
I.PN de vaccinare 
II.PN de supraveghere şi control 
a bolilor transmisibile prioritare 
1.subprogramul national de 
supraveghere şi control a bolilor 
transmisibile prioritare 
2. subprogramul national de 
supraveghere şi control al IAAM 
si a rezistentei miocrobiene, 
precum si de monitorizare a 
utilizarii antibioticelor 
3.subprogramul national de 
testere NAAT/RT_PCR si de 
secventiere 
III.PN de prevenire, 
supraveghere şi control a 
infecţiei HIV/SIDA 
IV. PN de prevenire, 
supraveghere şi control a 
tuberculozei (PNPSCT) 

Indicatori de eficiență derulare pe 
program3 
1.a) acoperirea vaccinală cu vaccinuri 
din Calendarul național de vaccinare 
la vârstele de 12 şi 18 luni: 95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a) 
Ancheta de acoperire 
vaccinală desfășura-
tă în luna februarie 
2022 : 
Copii născuți în luna 
iulie 2020: 
- Vaccin BCG 

Urban: 95.28% 
Rural: 98.98% 

- Vaccin Hepatitic B 
pediatric 
Urban:83.96 % 
Rural: 89.89% 

- Vaccin 
hexavalent  
Urban: 86.79% 
Rural: 90.90% 

- Vaccin 
pneumococcic: 
Urban: 86.79 % 
Rural: 90.90% 

- Vaccin ROR: 
Urban: 82.07% 
Rural: 89.89% 

 
 
 
 
 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Compartiment 
supraveghere și 

control boli 
transmisibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Modificări efectuate datorită schimbărilor aduse programelor naționale de sănătate prin OMS nr. 964/2022  
3 Modificările marcate cu caracter italic se datorează modificărilor aduse programelor naționale de sănătate 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Derulare programe 
naționale de sănătate 
existente și pregătire 
pentru implementare 
noi programe de să-
nătate prin suprave-
gherea, monitoriza-
rea si transmiterea 
datelor de sănătate 
publică de la nivelul 
județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, 
conform solicitărilor 
legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) acoperirea vaccinală cu antigenele 
din vaccinurile opţionale la grupurile 
la risc incluse în program (fără 
includerea vaccinului împotriva 
COVID-19): 50% 
 
c) acoperirea vaccinală pentru vacci-
nul împotriva COVID-19: 70%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copii născuți în anul 
2016: 
- Vaccin ROR: 
     Urban: 65.83 % 
     Rural: 81.73 % 
 
Copii născuți în anul 
2007: 
- Vaccin dTPa:  
     Urban: 76.01% 
     Rural: 88.29 % 
 

 
b)vaccinări opționale 

- gravide =36 
-HPV (fete 11-18 
ani)= 927 

-vaccin gripal= 11.724 
 
c) vaccinul împo-

triva COVID-19: 
-doze 
administrate=14.864 
din care  
Pfizer pediatric=115 
doze 
D1=3.007; D2=3.803 
D3=7.940; D4=114. 
II.1) număr activităţi  
supraveghere efec-

 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Compartiment 
supraveghere și 

control boli 
transmisibile 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 

Derulare programe 
naționale de sănătate 
existente și pregătire 
pentru implementare 
noi programe de să-
nătate prin suprave-
gherea, monitoriza-
rea si transmiterea 
datelor de sănătate 
publică de la nivelul 
județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, 
conform solicitărilor 
legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
II.1) număr activităţi  supraveghere 
efectuate  

→ numar focare depistate, rapor-
tate și investigate 
   Indice de raportare a bolilor 
transmisibile : 75% 
II.2) număr activități depistare focare 
IAAM cu germeni multirezistenți 
→ număr cazuri infecții asociate asis-
tenței medicale (IAAM) depistate și 
investigate 
II.3) număr testări RT-PCR pentru 
identificarea SARS CoV-2 
→ număr testări RT-PCR specific de 
variantă 

 
 

III. 
-1) număr teste rapide  HIV efectuate 
la gravide; 
-2) număr teste ELISA HIV 1+2;  
-3) procent de gravide testate HIV în 
maternităţi din totalul gravidelor din 
judeţ: minim 60%; 
-4) efectuarea testării HIV la minim 
1% persoane din populația generală 
 
 

tuate: 12 (altele 
decât COVID-19) 
-focare=0 
II.2) număr cazuri 
IAAM depistate și 
investigate: 76 
II.3) număr testări 
RT-PCR pentru 
identificarea SARS 
CoV-2= 8.018 teste 
-număr testări 
RT_PCR specific de 
variantă=71 
- nr secvențieri ale 
întregului genom 
SARS CoV-2=40 
 
 
III. 
-1) nr teste rapide  
HIV efectuate la 
gravide= 56 
-2) nr teste ELISA 
HIV 1+2 =2.479 
-3) procent de 
gravide testate HIV 
în maternităţi din 
totalul gravidelor din 
judeţ=10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Compartiment 
supraveghere și 

control boli 
transmisibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 58 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Derulare programe 
naționale de sănătate 
existente și pregătire 
pentru implementare 
noi programe de să-
nătate prin suprave-
gherea, monitoriza-
rea si transmiterea 
datelor de sănătate 
publică de la nivelul 
județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, 
conform solicitărilor 
legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
IV. numărul persoanelor examinate 
pentru depistarea cazurilor de 
tuberculoză 

-4) efectuarea testării 
HIV la persoane din 
populația generală= 
0.73% 
 
IV. 2.420 persoane 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Compartiment 
supraveghere și 

control boli 
transmisibile 

Derulare PN de monitorizare 
a factorilor determinanţi din 
mediul de viaţă şi muncă 
(prin acțiuni specifice fiecarui 
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 alimen-
tari şi de nutriţie 

Indicatori de eficiență derulare pe 
domeniu program 
1.Nr.probe/chestionare/machete/caz 
înregistrat și investigat realizate pen-
tru factorii de mediu (apă potabilă, 
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        
a) morbiditatea profesională în rândul 
populaţiei vârstnice active compa-
rativ cu morbiditatea profesională la 
celelalte grupe de varstă 
b) expunerea profesională la radiații 
ionizante,  
c) monitorizarea incidenței bolilor 
profesionale și a absenteismului 
medical prin boala profesionala- 
raportare lunară 

 
 

1. MEDIU 
 

a) 7 probe apă, 3 
machete ( 50%) 
b) 5/9 sinteze (61%) 
 
 

2. MUNCĂ 
 

a) 17 rapoarte-90% 
b) Continuu 
c) 0 cazuri, 20 zile 
CM, 50% 
d) 10 chestionare-
80% 
e) 3 raportari-40% 
f) două ateliere de 
lucru-50% 
g) Nr. sinteze 
programate 
/realizate 3/6-50% 

 
 
 
 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Compartiment 
Igiena mediului 

Igiena alimentului 
Medicina muncii 
Control sanitar 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Derulare programe 
naționale de sănătate 
existente și pregătire 
pentru implementare 
noi programe de să-
nătate prin suprave-
gherea, monitoriza-
rea si transmiterea 
datelor de sănătate 
publică de la nivelul 
județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, 
conform solicitărilor 
legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) metodologie microclimatul locu-
rilor de muncă: normative, capacitate 
de evaluare și efecte asupra stării de 
sănătate 2022 
e) metodologie 2022 protejarea să-
nătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate factorilor de risc din mediul 
de muncă “evaluarea expunerii 
profesionale la silice cristalină 
f) suprevegherea expunerii profesio-
nale la agenți cancerigeni – lotul 4, 
program desfășurat  pe 2 ani; anul 
2022 - se realizeaza două ateliere de 
lucru pentru prezentarea rezultatelor 
din anul 20214  
g) Nr sinteze programate/ nr sinteze 
realizate  
3.Nr.probe/chestionare/machete/caz 
inregistrat si investigat realizate 
pentru factorii alimentari si de nutriție 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ALIMENT 

a) 21 probe aliment 
(50%) 
b) 4/8 sinteze (50%) 

 

 
 
 
 
 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Compartiment 
Igiena mediului 

Igiena alimentului 
Medicina muncii 
Control sanitar 

PN de boli netransmisibile 
PN  de depistare precoce activă a 
cancerului prin screening orga-
nizat. Subprogramul de depistare 
precoce activă a cancerului de 
col uterin 

Nr. femei evaluate prin screening cu 
formulare FS1 completate 

 
 

369 femei              
100% din cele 

prezentate 

 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Compartiment Boli 
netransmisibile 

 
4 Modificările marcate cu caracter italic se datorează modificărilor aduse programelor naționale de sănătate prin OMS nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate publică 



 60 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Derulare programe 
naționale de sănătate 
existente și pregătire 
pentru implementare 
noi programe de să-
nătate prin suprave-
gherea, monitoriza-
rea si transmiterea 
datelor de sănătate 
publică de la nivelul 
județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, 
conform solicitărilor 
legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN de  evaluare şi promovare 
a sănătăţii şi educaţie pentru 
sănătate 
1.Intervenții pentru un stil de 
viaţă sănătos 
2.Evaluarea stării de sănătate a 
copiilor şi tinerilor 
3.Evaluarea stării de sănătate a 
populaţiei generale 

Indicatori de eficiență derulare pe 
acțiuni specifice program 
1.Nr.evenimente/campanii naţionale/ 
parteneriate/ materiale  IEC 
2.Nr. copii monitorizați și investigați 
prin acțiuni specifice 
3.Nr.situaţii statistice  lunare și anua-
le transmise MS și decidenți 
 
 
 
 
 
 
Campanii IEC=Campanii Informare-
Educare-Comunicare 

1. PROMOVARE 
Număr campanii 
(IEC) naţionale =14 
Număr campanii IEC 
locale=2 
 
2. Monitorizare 

ȘCOLARĂ 
- Examenele medi-
cale de bilanţ la 
copii: 10.143            
(100%) urban și 
1.942 rural (70%) 
- Evaluarea morbi-
ditatii cronice : 
1.180 copii (100% 
urban si 60% rural) 
-Triaj epidemiologic 
după vacanţe: 
vacanță iarnă = 
32.284 (100% 
urban si 90% rural). 
183 cazuri depistate 
vacanță primăvară = 
31.531 (100% 
urban si 90% rural). 
148 cazuri depistate 
 

 
 
 
 
 
 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Compartiment 
Igiena școlară 

Statistică medicală 
Educație pentru 

sănătate 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Derulare programe 
naționale de sănătate 
existente și pregătire 
pentru implementare 
noi programe de să-
nătate prin suprave-
gherea, monitoriza-
rea si transmiterea 
datelor de sănătate 
publică de la nivelul 
județului Vâlcea deci-
denților din sănătate, 
conform solicitărilor 
legale. 

 

3.STATISTICĂ 100% 
12 situații statistice 

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  
1. Nr.  sugari beneficiari de lapte praf  
2. Număr nou născuți și copii cu mal-

nutriție care primesc produse 
specifice 

3. Număr nou născuți testați în scre-
ening auditiv 

4. Nr. gravide izoimunizate Rh  

1. 91 beneficiari 
lapte praf 

2. 61 beneficiari 
lapte praf pentru 
malnutriție 

3. 305 nou născuți 
testați 

4. 6 lehuze 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Activităţi destinate rezolvării pro-
blemelor de sănătate publică de 
intesres local 

1. Număr notificări sanitare emise 
2. Număr autorizații sanitare emise  
3. Număr activități de consultanță 

 

 

38 

44 

138 

Direcția de 
Sănătate Publică 

Valcea 
 

Compartiment 
autorizații sanitare 

 

Ameliorarea continuă a calității serviciilor medicale și îmbunătățirea sănătății populației 

 
Dezvoltarea sistemu-
lui de sănătate publi-
că la nivel național, 
regional și local în 
vederea eficientizării 
supravegherii și con-
trolului bolilor trans-
misibile, netransmisi-
bile și impactului fac-
torilor de mediu asu-
pra sănătății popula-

Controlul respectării normelor 
igie-nico-sanitare în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi  a 
calităţii pro-duselor alimentare. 

a) Nr. total de controale: 200 
b) Recolte probe: 5 
c) Probe sanitaţie: 5      

 

60% 
0% 
0% 

 
 
 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Control Sănătate 
Publică 

 
 
 

Controlul respectării normelor 
igie-nico-sanitare în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi  a 
calităţii apei potabile. 

a) instalaţii centrale: 15 
b) instalaţii locale (fântani publice):5 
c) număr probe recoltate: 5 

 

90% 
90% 
80% 

Controlul respectării normelor 
igi-enico-sanitare în conformitate 
cu legislaţia în vigoare în unităţile 

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

20% 
10% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

ției, inclusiv prin dez-
voltarea continuă a 
capacității instituțio-
nale a autorităților 
publice centrale și 
locale din domeniul 
sănătății, astfel încât 
acestea să își înde-
plinească în mod efi-
cient și eficace funcți-
ile specifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de turism şi  a calităţii apei de 
imbăiere din piscine si ştranduri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Control Sănătate 
Publică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Număr total controale: 150 

 

 
 

50% 

Control privind respectarea 
preve-derilor Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor 
din tutun . 

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

 
0% 

 
0% 

Controlul pentru verificarea nor-
melor de igienă şi sănătate 
publică în cabinetele de 
înfrumuseţare şi a produselor 
cosmetice. 

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

 
 

50% 
50% 

Controlul pentru verificarea 
plasării pe piaţă a produselor 
biocide. 

a) Nr. total controale, din care: 75 
 b) Nr. controale pe produs şi meniu, 
conform Legii 123: 10 

50% 
50% 

Control pentru verificarea 
normelor de igienă şi sănătate 
publică în unităţile de 
învăţămant. 

a) Nr. total controale: 140 
b) Număr probe recoltate: 5 

 
50% 
50% 

Controlul respectării legislaţiei în 
vigoare în cabinetele medicale 

a) Număr total de controale inte-
grale în spitale: 14 
b) Nr. total controale: 60 

 
50% 
50% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Dezvoltarea sistemu-
lui de sănătate publi-
că la nivel național, 
regional și local în 
vederea eficientizării 
supravegherii și con-
trolului bolilor trans-
misibile, netransmisi-
bile și impactului fac-
torilor de mediu asu-
pra sănătății popula-
ției, inclusiv prin dez-
voltarea continuă a 
capacității instituțio-
nale a autorităților 
publice centrale și 
locale din domeniul 
sănătății, astfel încât 
acestea să își înde-
plinească în mod efi-
cient și eficace funcți-
ile specifice 
 

c) Număr controale în ambulatoriu 
integrat: 2 
d) Număr probe recoltate: 5 

50% 
 

50% 

 
 
 
 
 
 
 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Vâlcea 
 

Control Sănătate 
Publică 

Compartiment Audit 
Public Intern 

Controlul respectării legislaţiei în 
vigoare în unităţile sanitare cu 
paturi 

 

Număr total controale: 4 

 
50% 

Controlul respectării legislaţiei în 
vigoare în unităţile de transfuzie 
sanguină 

Colectare, depozitare deşeuri cu 
potenţial contaminant: 30 

 
50% 

 

Controlul gestionării deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale 

Conform adreselor  MS 
 

50% 
 

Acţiuni de indrumare si 
consultanţă 

Număr total controale: 24 

 

50% 
 Controale tematice stabilite de 

DCSP Vâlcea 

 

Număr total controale: 4 1 
 

Controale tematice stabilite de 
MS 

Conform programărilor  MS 

 

16 

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

135 

 

Acțiuni comune cu alte autorităţi În funcție de solicitări 

 

8 
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Capitolul X. Mediu, ape și păduri 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1. 
 

Prevenirea și limitarea efecte-
lor negative ale schimbărilor 
climatice, implementarea mă-
surilor pentru reducerea emi-
siilor de gaze cu efect de seră 
 

Protecţia calităţii aerului ambiental 
şi atmosferei pentru prevenirea 
schimbărilor climatice. Supraveghe-
rea respectarii angajamentelor de 
limitare cantitativa si reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Raportarea datelor si informatiilor 
necesare actualizarii Inventarului 
National al Emisiilor de Gaze cu 
Efect de Sera, sector Procese 
Industriale, reglementate prin 
Protocolul de la Kyoto 

Numar rapoarte - 1 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
Agenția pentru 

Protecția Mediului 
Vâlcea - ML 

 
Colectarea datelor cu privire la 
modificarile aparute la nivelul 
instalatiilor EU ETS, care se 
desfasoara sub incidenta schemei 
de comercializare a certificatelor de 
gaze cu efect de sera, conform  
Directivei 2003/87/CE de stabilire a 
unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisii de gaze cu efect 
de sera in cadrul Uniunii Europene 

Permanent 100% 

Conservarea biodiversității și 
utilizarea durabilă a compo-
nentelor sale, precum și eva-

Deruleaza procedura de evaluare 
adecvata pentru proiectele/pla-
nurile care pot avea un efect 
negativ semnificativ asupra ariilor 

51 acte de 
reglementare 

100% 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - CFM 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

luarea economică a serviciilor 
ecosistemice 

naturale protejate de interes comu-
nitar (decizii etapă încadrare, acor-
duri de mediu, avize Natura 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - CFM 
 

Analiză documentaţii tehnice în ve-
derea emiterii declaraţiei autorităţii 
responsabile cu monitorizarea situ-
srilor Natura 2000 pentru proiectele 
majore cu finanţare din fonduri 
comunitare, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului CE 
1828/2006 și elaborează declarația 
autorității responsabile cu monito-
rizarea siturilor Natura 2000 

21 declarații Natura 
2000 

100% 

Elaborare autorizaţii de recolta-
re/capturare şi/sau achiziţie şi/sau 
comercializare a florilor de mină, a 
fosilelor de plante şi fosilelor de 
animale vertebrate şi nevertebrate, 
precum şi a plantelor şi animalelor 
din flora şi, respectiv, fauna sălba-
tică 

31 100% 

Analiză informații GIS privind 
planuri/proiecte/activități în raport 
cu ariile naturale protejate și elabo-
rare puncte de vedere scrise 

66 100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătățirea managementu- 
lui deșeurilor și substanţelor 
periculoase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte de vedere în domeniul 
gestionării deşeurilor, pentru asigu-
rarea suportul tehnic în scopul elabo-
rarii actelor de reglementare 

93 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - CFM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificare si avizare documentatii în 
scopul aprobării transporturilor de 
deşeuri periculoase pe teritoriul 
județului Vâlcea 

9 
 

100% 

Întocmire avize de împrăştiere a 
nămolului de epurare în agricultură 

0 100% 

Asigurarea calităţii datelor colectate 
şi raportate  referitoare la gestio-
narea deşeurilor de catre  operatorii 
autorizati privind colectarea de 
deseuri de ambalaje / si DEEE 

Nr. operatorilor 
autorizati 
=40/15 

 
 

100% 

Elaborare rapoarte privind starea 
mediului în gestionarea deşeurilor 

1 100% 

Asigurarea calităţii datelor colectate 
şi raportate  referitoare la gestio-

Nr. operatorilor 
autorizati 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Îmbunătățirea managementu- 
lui deșeurilor și substanţelor 
periculoase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

narea deşeurilor de catre  operatorii 
autorizati privind vehiculele scoase 
din uz (VSU) 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - CFM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborare rapoarte privind starea 
mediului în domeniul substanțelor 
chimice periculoase 

1 100% 

Inventarul privind importatorii şi 
exportatorii de substanţe şi preparate 
sub incidenţa procedurii PIC; 
Inventarul privind substanţele care 
depreciază stratul de ozon şi 
operatorii economici care desfăşoară 
activităţi cu aceste substanţe; 
Inventarul privind gazele fluorurate 
cu efect de sera şi operatorii 
economici care desfăşoară activităţi 
cu aceste substanţe; 
Inventarul privind poluanţii organici 
persistenţi şi inventarul privind 
substanţele care vor fi incluse în 
anexele Regulamentului 850/2004 si 
ale Convenţiei Stockholm privind 
poluanţii organici persistenţi; 
Inventarul operatorilor economici 
care desfăşoară activităţi cu mercur 
şi metale grele; 

 
10 
 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Îmbunătățirea managementu- 
lui deșeurilor și substanţelor 
periculoase 

Baza de date cu operatorii implicaţi si 
substantele restrictionate conform 
Regulamentului 552/2009; 
Baza de date cu operatorii implicati în 
activităţi cu substanţe eligibile la 
înregistrare conform Regulamentului 
1907/2006; 
Baze de date detergenti; 
Baze de date biocide 

 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - CFM 
 

 
 
 
 
 
 
Reducerea poluării și îmbună-
tățirea calității aerului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea prin sistemul  națio-
nal de monitorizare a calității aeru-
lui și anume prin verificarea 
funcţionarii stațiilor automate și  
prin acțiuni de  calibrare a analizoa-
realor din  staţiile automate calitate 
aer,zilnic și de câte ori este nevoie 

Nr. acţiuni verificare 
staţia 

VL-1 şi VL-2 
181  

100% 

 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - ML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validare date statii automate de 
monitorizare a calitatii aerului și 
informarea publicului prin elaborare 
Buletinelor tip, zilnic și afisare pe 
site-ul agenției 

181 de buletine 
informative  

100% 

Rapoarte privind captura de date , 
pentru 28 de indicatori, în urma 
validarii datelor zilnice, capturate  
prin analizoarele  din dotarea 
stațiilor  automate de monitorizare 
a calitatii aerului – rapoarte lunare 
si anuale (6+6+6+6+6+6) 

36 
lunare 

 
100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Reducerea poluării și îmbună-
tățirea calității aerului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte de vedere în domeniul moni-
torizării calității factorilor de mediu, 
pentru asigurarea suportul tehnic în 
scopul elaborarii actelor de regle-
mentare 

323 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - ML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr de determinări pe domeniul 
aer – realizate in laboratorul din 
dotarea instituției  

861 100% 

Numar determinări efectuate de 
stațiile automate VL1 si VL2 din 
dotarea instituției 

7.648 100% 

Elaborare inventar emisii atmos-
ferice prin colectare date de 
funcționare, de la agenți economici 
pentru fiecare an precedent, 
introducere în SIM în vederea 
calculării emisiilor aferente și întoc-
mirea rapotului anual final transmis 
la ANPM 

Completare baze de 
date cu verificările și 

calculele aferente 
Raport anual 

100% 

Elaborare „Fișă județ” privind 
evidențierea situației pe diverse 
aspecte de mediu și întocmire 
raport final 

6 fișe lunare+1 fișă 
semestrială  

100% 

Elaborare rapoarte lunare și anuale  
privind calitatea aerului prin vali-
darea zilnică  a 20 de indicatori, 
monitorizați prin  stațiile automate 
deținute de APM Vâlcea (pentru 
captura de date) 

6 rapoarte lunare+1 
fișă semestrială  

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Reducerea poluării și îmbună-
tățirea calității aerului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizarea bazei de date cu privire 
la sursele de zgomot din județul 
Vâlcea 

Permanent 100% 
 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - ML 
 

Supravegherea funcționarii stației 
automate de radioactivitate, prin 
număr de determinări efectuate de 
stațiile automate 

181 zile de moni-
torizare automată a  
debitului de  doza 

gamma absorbită în 
aer 

100% 

Rapoarte privind evoluția imple-
mentării Programului Național de 
Reducere a Emisiilor din instalații 
mari de ardere (PNT) trimestrial 

3 100% 

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

10 agenți economici 
care au intrat în baza 

de date SIM 
100% 

 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - AAA 
 

 
 
 
 
 
 

Adoptarea de către agenții 
economici a celor mai bune tehnici 
disponibile în temeiul Directivei 
privind emisiile industriale: 
- emitere autorizații/autorizații inte-
grate de mediu 

 
93/0 

100% 

- emitere acorduri de mediu 
conform Legii nr. 292/2018 (EIA): 

4 100% 

- emitere decizii etapă de încadrare 
la proiecte, conf. Legii nr. 292/2018 
(EIA): 

186 100% 

- număr de clasări emise conform 
Legii nr. 292/2018 (EIA): 

1.250 100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Reducerea poluării și îmbună-
tățirea calității aerului 

- elaborare rapoarte și informari cu 
privire la actele de reglementare 
emise: bilunar/trimestrial/la solici-
tare 
 

12/3/3 
 

100% 

 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - AAA 
 Decizii aplicare viză anuală 327 100% 

Revizuiri acte de reglementare 25 100% 

Prevenirea riscului și diminu-
area efectelor calamităților 
naturale pentru creșterea gra-
dului de siguranță a cetățe-
nilor 

Autorizații transferate 9 100%  
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - CFM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizare inventar județean situri 

contaminate/potențial contaminate 

 

1 100% 

Elaborare rapoarte privind starea 

mediului în domeniul protecției 

solului și subsolului 

 

1 100% 

Elaborare puncte de vedere scrise 

privind necesitatea aprobării 

acţiunilor de remediere a zonelor 

poluate conform studiilor de 

evaluare a riscului şi studiilor de 

fezabilitate privind programele de 

remediere 

0 100% 

Reducerea suprafețelor polua-
te istoric care va contribui la 
reducerea impactului negativ 

Elaborare puncte de vedere scrise 

privind aprobarea programelor de 

remediere a zonelor în care solul, 

subsolul şi corpurile de ape sub-

0 100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

asupra calității ambientale și 
sănătății populației 

terane sunt afectate, programele 

de monitorizare din timpul reme-

dierii şi postremediere, precum şi 

termenele de realizare ale acestora 

 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - CFM 
 

Rapoarte privind stadiul implemen-

tării P.L.A.M. Vâlcea 
1 100% 

Rapoarte privind stadiul implemen-

tării P.N.A.M. 
1 100% 

Rapoarte privind stadiul implemen-
tării Agendei Locale 21 

1 100% 

Modernizarea şi întărirea ca-
pacităţii administrative în 
domeniul mediului 

Monitorizarea derulării proiectelor 

mari de infrastructură 
permanent 100% 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 
Vâlcea - BFARU 

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

Formarea profesională permanentă 

a salariaților 

 

Nr. instruiri –3 on- 
line 

 

100% 
Agenția pentru 

Protecția Mediului 
Vâlcea - ML 

Elaborare rapoarte periodice privind 

starea mediului in judetul Vâlcea, 

lunar si anual, preliminar 

7 rapoarte lunare 100% 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - AAA 
 

Punerea la dispozitia publicului spre 

consultare la sediu și prin afisare pe 

pagina de internet a A.P.M. Vâlcea  

a deciziilor elaborate pe parcursul 

derulării procedurilor de emitere a 

actelor de reglementare. 

 
Nr. decizii de 

încadrare: 186 
100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

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

Punerea la dispoziția publicului la 
sediu și prin afisare pe pagina de 
internet a A.P.M. Vâlcea   a actelor 
de reglementare eliberate/revi-
zuite/transferate/suspendate 

323/25/9/0 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborarea și transmiterea comuni-

catelor de presă 
106 100% 

Campanii de informare /apariții 

mass-media 
10/6 100% 

Postări pe site-ul APM VL, a 

materialelor informative  publicate 

de Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului, Administrația 

Fondului pentru Mediu etc. 

50 de postări 100% 

Elaborare rapoarte privind solicită-

rile de informatii de interes public, 

conf. Legii 544/2001. 

9 100% 

Răspunsuri la  de sesizări/reclamații 33 100% 

Informările educative care au avut 

ca tematică: importanţa evenimen-

telor din calendarul ecologic 

conform calendarul 
ecologic 

100% 

Elaborare rapoarte privind solici-

tările de informatii de mediu, ges-

tionate prin Legea 878/2005 

9 100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

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

Solicitări de informații de mediu 

conform  Legea 878/2005 
9 100% 

 
 
 
 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Vâlcea - RP 
 

 
 

Acțiuni de colectare de informații și 

actualizarea bazei de date privind 

informația de mediu deținută de 

A.P.M. Vâlcea și alte autorități 

1 acțiune de 
colectare informații 

12 actualizări baza de 
date 

100% 

Elaborare raport de evaluare a 

implementării Legii nr. 544/2001 

9 
 

100% 

Elaborare raport de evaluare a 

implementarii Legii 52/2003 
1 100% 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

 

 

 

2. 

Îmbunătățirea (optimizarea) 
sistemelor de colectare sepa-
rată a deșeurilor prin stimula-
rea și implementarea unui 
management adecvat al gesti-
unii deșeurilor. Reducerea 
cantităților de deșeuri elimi-
nate prin depozitare prin asi-
gurarea instrumentelor de va-
lorificare și reciclare a deșeu-
rilor colectate 
 

Acţiuni pregătitoare: 
Identificarea tuturor localităţilor 
care deţin  un număr redus de 
contracte privind colectarea 

deşeurilor de tip menajer atât de la 
populaţie cât și de la agenţii 

economici. 
 

Rezultate: 
Creşterea gradului de reciclare a 
deşeurilor având ca efect diminua-
rea cantităţii de deşeuri eliminate 
final în depozite de deşeuri. 
 

Nr. acţiuni/an 

(89 acţiuni) 

 
 
 
 
 

 

50% Garda Naţională de 
Mediu, Comisariatul 

Judeţean Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Acţiuni de implementare 

Efectuarea de inspecţii şi controale 
la administraţiile publice locale și 
agenţii economici. 

Acţiuni de evaluare: 
Raportare anuală a activităţii de 
inspecţie şi control realizată la 
administaţiile publice locale și 
agenţi economici. 

Diminuarea impactului apelor 
uzate evacuate în emisari na-
turali, prin urmărirea exploa-
tării și întreţinerii staţiilor de 
epurare 

Acţiuni pregătitoare: 
Verificarea derulării investiţiilor 
privind extinderea reţelei de 

canalizare și modernizarea staţiilor 
de epurare, precum și funcţionarea 

staţiilor de epurare. 
Rezultate aşteptate: 

Diminuarea încărcării apelor uzate 
evacuate în apele de suprafata. 

Nr. Acţiuni/ an 

(5 acţiuni) 

 
 
 
 
 
 
 
 

60% Garda Naţională de 
Mediu, Comisariatul 

Judeţean Vâlcea Acţiuni de implementare: 
Efectuarea de 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 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

reglementare pe linie de protecţia 
mediului. 

Reducerea suprafețelor polua-
te istoric prin reducerea im-
pactului negativ asupra calită-
ții solului, mediului geologic, 
apelor si a sanatatii populatiei 
 

Acţiuni pregătitoare: 
Întocmirea unui plan de controale 

la societăţi  care desfăşoară 
activităţi cu impact asupra solului/ 

subsolului. 
  

Rezultate aşteptate: 
Refacerea suprafețelor de teren 

posibil contaminate în urma 
activității de extracție a 

hidrocarburilor. 
 

Acţiuni de implementare: 
Efectuarea de inspecţii şi controale 
la obiectivele economice aferente. 

 

Raportare anuală a activităţi de 
inspecţie și control. 

Nr. Acţiuni/ an 
(2 acţiuni) 

 

 
 
 
 
 
 
 

50% Garda Naţională de 
Mediu, Comisariatul 

Judeţean Vâlcea 

Protejarea și refacerea biodi-
versității și promovarea unor 
servicii pentru ecosisteme prin 
programul „Natura 2000” și 
programul de infrastructură 
ecologică pe teritoriul județu-
lui Vâlcea. 

Acţiuni pregătitoare: 
Stabilirea acțiunilor de verificare în 

ariile protejate și in Parcurile 
Naţionale. 

 

Rezultate aşteptate: 
Respectarea cerinţelor legale care 
să asigure îmbunătăţirea condiţiilor 
din ariile protejate și conservarea 

biodiversităţii. 

Nr. Acţiuni/ an 
(2 acţiuni) 

 
 

 
 

50% 

 
Garda Naţională de 
Mediu, Comisariatul 

Judeţean Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Acţiuni de implementare: 
Efectuarea de inspecţii şi controale 

la ariile protejate. 

Acţiuni de evaluare: 
Raportare anuală a activităţii de 
inspecţie şi control realizată de 

comisariat. 
Participarea/ Colaborarea la 
acţiuni desfăşurate de către 
administraţiile Parcurilor Na-
ţionale Cozia și Buila 
Vânturariţa desfăşurate în ca-
drul programelor finanţate din 
fonduri UE 

 

Acţiuni pregătitoare: 
Identificarea programelor finanţate 

prin fonduri UE și asigurarea  
sprijinului  necesar pentru 
accesarea programelor. 

 

Rezultate: 
Atragerea de fonduri europene în 

vederea dezvoltării zonelor 
defavorizate și a protejării ariilor 

de influenţele turismului 
neorganizat, agresiv și neautorizat. 

 

Nr. acţiuni/an 
(2 acţiuni) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

50% 
Garda Naţională de 
Mediu, Comisariatul 

Judeţean Vâlcea 
 

Acţiuni de implementare: 
Efectuarea de inspecţii şi controale 

la administraţiile rezervaţiilor 
naturale. 

 

Acţiuni de evaluare: 
Raportare anuală a activităţii de 
inspecţie şi control realizată în 

cadrul administaţiilor parcurilor. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

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

Acţiuni pregătitoare: 
Întocmirea planului de acţiune cu 
identificarea în localităţi a zonelor 
deficitare de spaţii verzi (parcuri) 

 

Rezultate aşteptate: 
Imbunătăţirea factorilor de mediu 
urban și a stării de sănatate a 
populaţiei 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. Acţiuni/an 
(2 acţiuni) 

 
 

 
 
 
 
 

50% Garda Naţională de 
Mediu, Comisariatul 

Judeţean Vâlcea Acţiuni de implementare: 
Efectuarea de inspecţii şi controale 
la administraţiile publice locale din 

mediu urban din judeţ 

Acţiuni de evaluare: 
Raportarea  anuală a activităţii de 
control realizată de Comisariatul 

județean 

Realizarea măsurilor cuprinse 
în Strategia Nationala de 
Îmbunătățire a Calității Aeru-
lui la operatorii  economici 
(IED) de pe raza judeţului 
Vâlcea. 

Acţiuni pregătitoare: 
Identificarea operatorilor econo-
mici și planificarea controalelor 

pentru urmărirea realizării 
măsurilor stabilite în actele de 

reglementare, de imbunatatire a 
calitatii aerului. 

Nr. Acţiuni/an 
(14 acţiuni) 

 

 
 
 
 

70% Garda Naţională de 
Mediu, Comisariatul 

Judeţean Vâlcea 

Acţiuni de implementare: 
Efectuarea de controale la 

operatorii IED de pe raza judeţului 
Vâlcea inclusi în Strategia 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Nationala de Imbunatatire a 
Calitatii Aerului. 

Acţiuni de monitorizare: 
Stadiul de realizare a măsurilor din 

planul de implementare. 
 

Acţiuni de evaluare: 
Raportarea anuală 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-
jurator–Directiva 2008/50/CE 
(Directiva 1999/30/CE,cu mo-
dificările și completările ulte-
rioare) 
 

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 
concentraţiei emisiilor. 

 

Rezultate aşteptate: 
Reducerea disconfortului generat 
de această categorie de activitate. 

 
Nr. Acţiuni/ an 

(2 acţiuni) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   50% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Garda Naţională de 
Mediu, Comisariatul 

Judeţean Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiuni de implementare: 
Verificarea  încadrării în valorile 

limită de emisie la efluenţii 
tehnologici. 

Efectuarea de inspecţii şi controale 
la obiective  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

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.  
Efectuarea de  inspecţii şi 

controale la obiectivele incluse. 

 
 
 
 
 

Garda Naţională de 
Mediu, Comisariatul 

Judeţean Vâlcea 

Acţiuni de evaluare: 
Raportare anuală a activităţii de 
inspecţie şi control realizat de 
Comisariatul Judeţean Vâlcea. 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

3. 
 

Eficientizarea actului de con-
trol privind respectarea regi-
mului de utilizare a resurselor 
pădurii 

 

Controale periodice ocoale silvice 
 

2 50%  
 
 

Garda Forestieră 
Râmnicu Vâlcea 

 

 
 

Controale tematice ocoale silvice 

 
 

8 
 

50% 

Controlul circulației materialului 
lemnos si al instalațiilor de debitat 
 

 

250 48% 

Verificare acte de punere în valoare 
a masei lemnoase 

40 75% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

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

270 64,8% 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Garda Forestieră  
Râmnicu Vâlcea5 

 
 

 

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

Terenuri agricole în curs de împă-
durire prin scheme de ajutor 

2 50% 

Verificarea angajamentelor ajutor 
de stat “Servicii de silvomediu –                
s. M. 15.1” 

20 50% 

Utilizarea durabilă a resur-
selor cinegetice 

Controlul respectării regimului cine-
getic 

15 93,33% 

Acțiuni de prevenire și combatere a  
braconajului 

25 36% 

Evaluare efective vânat 5 
 

100% 
 

 

 

 
5 Situația prezentată cuprinde realizările Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea pentru semestrul I al anului 2022 doar pentru județul Vâlcea. Garda Forestieră 

Râmnicu 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 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

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 
protecția calității apelor” 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraţia 
Bazinală de Apă 

Olt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizarea infrastructuriide 
monitorizare și avertizare a 
fenomenelor hidrometeorolo-
gice severe în vederea asigu-
rării protecției vieții și a bunu-
rilor materiale 

Utilizarea proiectului Watman în 
scopul monitorizării parametrilor 
calitativi ai apei în secțiunile : râul 
Bistrița la Băbeni, raul Olt – lacul 
Băbeni și pe râul Lotru la Malaia, 
precum și urmărirea zilnică a 
datelor hidrometeorologice 

Precipitaţii solide și lichi-
de necesare întocmirii 
prognozelor, precum  și 
urmărirea elementelor de 
calitate ai apei. 

Senzorii pentru monitori-
zarea calitativă a apei au 
fost deteriorați în 2022 

50% 

Alte tipuri de acțiuni specifice 
gestiunii riscului la inundații, 
conform celor prevăzute în 
Strategia națională de mana-
gement al riscului la inundații 
pe termen scurt mediu și lung 
sau în planurile de manage-
ment al riscului la inundații 
 

Urmărirea zilnică a situației hidro-
meteorologice  în vederea întoc-
mirii diagnozelor și prognozelor 
hidrologice. 
Rularea zilnică a modelelor nume-
rice de prognoză din proiectul  
DESWAT. 

Analiza scurgerii pe 
bazin. 
Urmărirea bilanţului zilnic 
în secţiunile monitorizate 
Analiza şi validarea chei-
lor limnimetrice  propuse 
de staţiile hidrologice. 
Actualizarea bazei de 
date  pentru prognoza 
hidrologică. 
Raport anual asupra 
viiturilor în cazul pro-
ducerii unei viituri gene-
rale pe bazin.       
Raport anual asupra 
modului de funcţionare a 

 
 
 
 
 
 
 

50% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

staţiilor automate şi a 
calităţii hidrografelor 
prognozate. 

 
 
 
 
 
 
 

Administraţia 
Bazinală de Apă 

Olt 
 

Realizarea de măsuri structu-
rale de protecție împotriva ris-
cului la inundații, acolo unde 
infrastructura verde nu este 
suficientă, prin construirea ori 
reabilitarea infrastructurii de 
reducere a impactului unor fe-
nomene meteorologice extre-
me. Acestea vor include cu 
prioritate investiții pentru sto-
carea/devierea apelor prove-
nite de la inundații, dar și 
regularizări de albii și conso-
lidări de maluri.  

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

Realizarea lucrărilor de 
investiţii aprobate în 
programul anual. 

Regularizarea pârâului 
Bistrița pe sectorul 
Costești-Băbeni după 
cum urmează: 

Amenajare albie–18,8 km 

Protecție maluri–10 km 

 
90% 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
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:  

1.05 mii mc 
643  mc 
343  mc 
50  mc 

- 
16.45 km 
9315 mp 

12.5 ha 

273% 
27 % 
40 % 
60 % 

- 
34 % 

- 
 

18 %                                                                                                                           

 
 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Vâlcea 

 

Birou Exploatare 
Lucrări 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Întreținere cursuri de apă și 
decolmatări 

Terasamente :  
Întreținere cursuri de apă inclusiv 

tăieri de vegetație 

Consolidări vegetative 

153.4 mii mc 
51.9  km 

 

1640 ml 

28 % 
16 % 

 
 

14 % 

 
 
 
 
 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Vâlcea 

 

Birou Exploatare 
Lucrări 

 
 

Apărare împotriva inundațiilor 
și eliminarea efectelor distruc-
tive ale apelor 

Verificare la nivelul localităților  
județului Valcea a modului de rea-
lizare a măsurilor cuprinse în planul 
local de apărare:  
Participare la acțiuni de apărare 
împotriva inundațiilor:  
Verificarea linilor de apărare la 
diguri:  

 
20 localitati 

 
 

100  ore 
 

8  km 

 
50% 

 
 

50% 
 

50% 

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

Asigurarea de venituri pentru su-
portarea cheltuielilor de personal la 
nivelul lunii decembrie 2021 

Formarea profesională continuuă 

conform program 
propriu de activități 

50% 

 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Vâlcea 

 

Conducerea SGA 
Vâlcea 

 
 
 
Elaborarea programelor de 
gospodărire a apelor si a sin-
tezelor bazinale privind folo-
sirea și protecția resurselor de 
apă 
 
 
 

Plan de folosire a apei în perioade 
hidrologice normale și de evacuare 
a apelor 
Sinteza privind calitatea apelor pe 
bazine hidrografice 
Raport privind stadiul calității apei 
în bazinul hidrografic 
Raport tehnic privind extragerea 
nisipurilor și pietrișurilor din albiile 
cursurilor de apă și din terase 

 
900 ore 

 
1200 ore 

 
300 ore 

 
200 ore 

 
 

 
100% 

 
50% 

 
50% 

 
60% 

 
 

 
 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Vâlcea 

 

Director, 
S.G.A Vâlcea 

Birou G.R.A. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

Elaborarea programelor de 
gospodărire a apelor si a sin-
tezelor bazinale privind folo-
sirea și protecția resurselor de 
apă 
 

Raport privind stadiul îndeplinirii 
programelor de etapizare 
Raport privind stadiul realizării 
lucrărilor pentru asigurarea cerin-
țelor de  apă a localităților și epura-
rea apelor uzate urbane ale agen-
ților economici industriali și agro-
zootehnici. 
Raport privind penalitățile aplicate 
și încasate 
Plan de prevenire și combatere a 
efectelor poluărilor accidentale 
Planul hidrometriei de exploatare a 
folosințelor 
Anuarul privind caracterizarea și 
gospodărirea apelor 
Raport tehnic privind gospodărirea 
apelor subterane  

100 ore 
 
 

500 ore 
 

 
 
 

100 ore 
 

100 ore 
 

250 ore 
 

100 ore 
 

200 ore 

50% 
 
 

70% 
 
 
 
 

100% 
 

100% 
 

70% 
 

100% 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Vâlcea 

 

Director, 
S.G.A Vâlcea 

Birou G.R.A. 
 

Folosirea și protecția apelor, 
urmărirea realizării prevede-
rilor abonamentului 

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

 
1700 buc. 

 
360 buc. 

 
Avize  101 buc. 

    Autorizatii  105 buc. 
Permise  1 buc. 

      Consultatii 0 buc. 
 

280 buc. 

 
80% 

 
40% 

 
57% (58 buc.) 
71% (75 buc.) 

0% 
200% (2 buc.) 

 
55% 

 
 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Vâlcea 

 

Director, 
S.G.A Valcea 
Birou A.A. 

Birou G.R.A. 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 

6. 

 
Închiderea ecologică a Depo-
zitului de zgură și cenușă al 
CET Govora și postutilizarea 
suprafeței acestuia pentru 
producerea de energie electri-
că din resurse regenerabile 
până în semestrul I 2024 
 

 

 
Închiderea ecologică a 
Depozitului de zgură și 
cenușă al CET Govora. 

Asistență tehnică pentru întocmi-
rea documentațiilor de finanțare 
pentru realizarea proiectului 
„Panouri foto-voltaice amplasate 
pe depozitul de cenușă (închis) al 
CET Govora” 

0% 
Depozit de cenușă în 

operare 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Valcea 

 

Societatea CET 
Govora SA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizarea unui parc de 
Panouri fotovoltaice 
amplasate pe depozitul de 
cenușă (închis) al CET 
Govora 

Participare la Aplicația României 
pentru accesarea surselor de 
finanțare nerambursabilă din 
Fondul pentru Modernizare 
constituit în baza articolului 10.d. 
din Directiva 2003/87/CE în 
perioada 2021-2030 pentru reali-
zarea proiectului „Panouri fotovol-
taice amplasate pe depozitul de 
cenușă (închis) al CET Govora” 

20% 
Proiect înscris în 

PNIESC  
Plan Național de 
Investiții Energie 

Schimbări Climatice  

Selectarea partenerului și crea-
rea Companiei de proiect 
pentru realizarea proiectului 
„Panouri fotovoltaice amplasate 
pe depozitul de cenușă (închis) al 
CET Govora” 

10% 
Prezentarea 

proiectului către 
Hidroelectrica SA 
Serv. Dezvoltare 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 

7. 

 
Lupta împotriva exploatărilor 
ilegale de masă lemnoasă 

 

1. Organizarea de acţiuni în baza 
datelor deţinute în vederea pre-
venirii şi combaterii delictelor silvice 
 

2.  Verificarea, de îndată, a tuturor 
apelurilor primite privind delictele 
silvice (SUMAL, Radarul Pădurilor, 
112) şi aplicarea cu fermitate a 
sancţiunilor prevăzute de cadrul 
legislativ 
 

3. Desfăşurarea de controale în 
trafic privind depistarea ilegalităţilor 
în domeniul silvic, inclusiv împreună  
cu Direcţia Silvică şi Garda 
Forestieră 
 

 
 
 

• Număr acţiuni orga-
nizate; 

 
• Număr infracţiuni con- 

statate; 
 
• Număr contravenţii 

aplicate; 
 
• Material lemnos con-

fiscat. 

 
 
 

182 (-5) 
 
 

228 (+37) 
 
 

191 (+101) 
 
 

2.888,14 
(+2.016,56) mc 

 

 
 
 
 
 

Inspectorat de 
Poliţie Judeţean 

Vâlcea 
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Capitolul XI. Educație 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

1. 

Școli sigure și sănătoase 
Realizarea unei analize, împre-
ună cu ministerele de resort, 
care să conducă la adaptarea 
legislației specifice și spriji-
nirea autorităților publice lo-
cale în vederea realizării con-
dițiilor pentru obținerea cu ce-
leritate a avizelor și autoriza-
țiilor sanitare și de securitate 
la incendiu pentru unitățile de 
învățământ. 

 
 
 
Obținerea autorizațiilor sanitare și a 
avizelor pentru securitate la incen-
diu(cele care necesită)  pentru toa-
te unitățile de învățământ preuni-
versitar din județul Vâlcea 
 

125 UPJ autorizate sanitar 
125 UPJ cu aviz de 

securitate la incendiu 
406 unități de învățământ 

arondate autorizate 
sanitar 

406 unități de învățământ 
arondate cu aviz pentru 
securitate la incendiu 

 
 

95% 
 

90% 
 
 
 

90% 

Unitățile de 
învățământ 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Vâlcea 
Unitățile 

administrativ-
teritoriale 

 

Management educațional pro-
fesionalizat, capabil să imple-
menteze, să monitorizeze și să 
ofere feedback politicilor pu-
blice din educație în toate uni-
tățile de învățământ 
 

Ocuparea prin concurs a posturilor 
de director și director adjunct în 
toate unitățile de învățământ 
preuniversitar care au ocupate 
posturile prin detașare în interesul 
învățământului 

 
 

Toate posturile de  
director/ director adjunct 

ocupate prin concurs 

 

 
 
 

95% 

 
Inspectoratul 

Școlar Județean 
Vâlcea 

 

 

Educație de calitate pentru toți 
Sistem de educație echitabil și 
de calitate, începând cu educa-
ția timpurie și continuând cu 
învățarea pe tot parcursul 
vieții.  
 
 
 

- Condiții de integrare a copiilor în 
creșe și învățământ preșcolar; 
- 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 spaţiul 

- încadrarea de personal 
didactic calificat în toate 
unitățile de învățământ 
preuniversitar; 
- obținerea  autorizațiilor 
de funcționare (sanitară, 
ISU) pentru toate unitățile 
de învățământ preuniver-
sitar; 

 
95% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Unitățile de 
învățământ 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Vâlcea 
Unitățile 

administrativ-
teritoriale 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Educație de calitate pentru toți 
Sistem de educație echitabil și 
de calitate, începând cu 
educa-ția timpurie și 
continuând cu învățarea pe 
tot parcursul vieții. 

educaţional, dotările, activitatea 
psihopedagogică şi activităţile su-
port (ex. standarde privind îngri-
jirea, hrana copiilor, consilierea şi 
serviciile medicale); 
- Parcurgerea unui program școlar 
de calitate în școli echipate 
corespunzător care  să conducă la 
modelarea intelectuală și profesio-
nală a elevilor; 
- Crearea condițiilor necesare de 
confort, siguranță și securitate 
pentru toți copiii din școli; 
- Asigurarea serviciilor de asistență 
medicală, dezvoltare fizică (în clu-
buri școlare sportive) și socio-
culturală;  
- Susținerea programelor ”Șansa a 
doua prin educație”, în vederea 
eliminării analfabetismului și inte-
grarea pe piața muncii; 
- Conceperea şi derularea unor 
campanii de prevenire a discrimină-
rii şi de promovare a diversităţii şi a 
principiilor de incluziune socială; 
- Dezvoltarea unor programe pen-
tru depistarea copiilor aflați în risc 
de abandon școlar;  

- programe suport pentru 
cei care au părăsit timpuriu 
școala; 
- înscrierea a 150 de elevi 
prin programul ”Șansa a 
doua prin educație” în anul 
școlar 2022-2023. 
- realizarea a 12 clase 
pregătitoare, cu alternativă 
educațională; 
- reducerea cu 10% a 
gradului de abandon 
școlar. 
 

90% 
 
 
 

100% 
 
 
 

85% 
 
 

90% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

- Dezvoltarea alternativelor educa-
ționale. 

Prioritizarea componentei de 
echitate și a abordărilor peda-
gogice centrate pe elev în sco-
pul de a combate cele trei mari 
crize din educația româneas-
că: rata ridicată de părăsire  
timpurie a școlii, rezultatele 
slabe ale elevilor la testările 
naționale şi internaționale și 
rata de analfabetism funcțio-
nal măsurată la vârsta de 15 
ani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborarea și implementarea unor 
programe de educație parentală, în 
scopul reducerii ratei de părăsire 
timpurie a școlii.  
 

Elaborarea de activități care vizează 
cooperarea școală-familie-comuni-
tate, în scopul reducerii ratei de 
părăsire timpurie a școlii.  
 

Organizarea de conferințe care 
vizează cooperarea școală-familie-
comunitate, în scopul reducerii ratei 
de părăsire timpurie a școlii. 
 

Implementarea, la nivelul unităților 
de învățământ, a unor programe de 
pregătire suplimentară a elevilor, în 
scopul creșterii rezultatelor la 
testările naționale și internaționale. 
 

Implementarea, la nivelul unităților 
de învățământ, a unor programe de 
pregătire suplimentară de însușire a 
competențelor de bază, cu scopul 
reducerii ratei de analfabetism 
funcțional. 
 

Participarea tuturor elevilor aflați în 
risc de abandon școlar  

Numărul programelor/acti- 
vităților de educație care 
vizează cooperarea școală-
familie-comunitate, în sco-
pul reducerii  cu 5% a ratei 
de părăsire timpurie a 
școlii.  
 

Numărul proiectelor de 
educație parentală care 
vizează cooperarea școală-
familie-comunitate, în sco-
pul reducerii  cu 5% a ratei 
de părăsire timpurie a șco-
lii.  
 

Numărul conferințelor care 
vizează  cooperarea școa-
lă-familie-comunitate, în 
scopul reducerii  cu 5% a 
ratei de părăsire timpurie a 
școlii. 
 

Numărul programelor de 
pregătire suplimentară a 
elevilor, în scopul creșterii  
cu 2% a rezultatelor la 
testările naționale.  
 

 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 

65% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
Prioritizarea componentei de 
echitate și a abordărilor peda-
gogice centrate pe elev în sco-
pul de a combate cele trei mari 
crize din educația româneas-
că: rata ridicată de părăsire  
timpurie a școlii, rezultatele 
slabe ale elevilor la testările 
naționale şi internaționale și 
rata de analfabetism funcțio-
nal măsurată la vârsta de 15 
ani. 
 

Proiectarea, pentru reducerea anal-
fabetismului funcțional, de către 
fiecare unitate de învățământ, a 
unei strategii pe termen mediu, la 
trei niveluri: 
❖ elev (creșterea motivației, a sti-

mei de sine, managementul 
învățării, dezvoltarea abilităților 
de comunicare, de înțelegere a 
mesajului scris); 

❖ profesor (aplicarea strategiilor 
centrate pe elev, însușirea unor 
metode de disciplinare pozitivă 
a elevilor); 

❖ părinți (îndrumarea părinților 
pentru aplicarea unui stil paren-
tal de sprijinire a elevului, însu-
șirea unor metode de disci-
plinare pozitivă a copilului). 
 

Număr de strategii pe 
termen mediu, pentru re-
ducerea cu 1% a anal-
fabetismului funcțional, la 
cele trei niveluri. 

 

75%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Vâlcea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corelarea programelor educa-
ționale cu piața muncii, dez-
voltarea parteneriatelor cu 
agenții economici cu scopul 
dezvoltării programelor din 
învățământul dual și cel uni-
versitar, astfel încât să existe 
corelarea într-o măsură mai 
mare cu economia reală și cu 

 

Realizarea unor activități de promo-
vare a învățământului profesional și 
tehnic și a celui dual, în scopul 
dezvoltării programelor din învăță-
mântul dual și cel universitar, astfel 
încât să existe corelarea într-o mă-
sură mai mare cu economia reală și 
cu prioritățile pe termen mediu și 
lung ale României. 

 

Număr de activități de 
promovare a  învățămân-
tului profesional și tehnic și 
a celui dual, în scopul 
dezvoltării cu minimum 1% 
a  programelor din învăță-
mântul dual și cel univer-
sitar, astfel încât să existe 
corelarea într-o măsură 

 
 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

prioritățile pe termen mediu și 
lung ale României. 
 

Realizarea unor parteneriate inter-
regionale care să susțină învăță-
mântul profesional si tehnic și în-
vățământul dual prin preluarea soli-
citărilor de școlarizare ale operatori-
lor economici din alte județe, în 
județul Vâlcea. 
 
 
 
Acțiuni de implicare a societății 
civile prin intermediul ONG-urilor de 
profil în promovarea învățământului 
dual ca șansă la incluziune socială și 
ca pachet de măsuri de protecție 
socială. Creșterea cu 1% a 
numărului de elevi  din învăță-
mântul dual care vor beneficia  de 
ajutorul programelor de protecție și 
incluziune socială. 

mai mare cu economia 
reală şi cu prioritățile pe 
termen mediu şi lung ale 
României. 
 

Număr de  parteneriate 
interregionale care să 
susțină învățământul pro-
fesional si tehnic și învă-
țământul dual prin prelu-
area solicitărilor de școla-
rizare ale operatorilor eco-
nomici din alte județe, în 
județul Vâlcea, astfel încât 
cifra de școlarizare la învă-
țământul dual să ateste 
creșterea ponderii învăță-
mântului dual, la 10%. 

Număr de acțiuni de  
implicare a so-cietății civile 
prin intermediul ONG-urilor 
de profil în promovarea 
învățământului dual ca 
șansă la incluziune socială 
și ca pachet de măsuri de 
protecție socială, astfel 
încât  cifra de școlarizare la 
învă-țământul dual să 
ateste creșterea ponderii 

 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

învățământului dual până 
la 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Vâlcea 

Reducerea ratei de părăsire 
timpurie a școlii la nivelul 
unităților de învățământ din 
județul Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
Reducerea ratei de părăsire 
timpurie a școlii la nivelul 
unităților de învățământ din 
județul Vâlcea 

Continuarea implementării și dez-
voltarea programelor de tip ,,A 
doua Șansă și dezvoltarea acestora  
în zonele rurale și în comunitățile 
sărace.  
 

Creșterea calității și atractivității ac-
tului de predare /evaluare în uni-
tățile de învățământ din județul 
Vâlcea. 
Atragerea elevilor și a părinților 
acestora la școală prin schimbarea  
atitudinii cadrelor didactice față de 
elevi (și reciproc) sau a atitudinii 
cadrelor didactice față de părinți.  
 

Acordarea de sprijin  permanent 
pentru elevii aparținând grupurilor 
minoritare. 
 

Adaptarea proceselor de predare și 
învățare ale cadrelor didactice 
pentru a răspunde nevoilor gru-
purilor aflate în situație de risc.  
 

Redefinirea mediului școlar –comu-
nicare eficientă între diferitele 
niveluri ale sistemului educațional și 
părinți/ comunitate și alte instituții 
relevante la nivel local. 

Implementarea Strategiei 
privind reducerea părăsirii 
timpurii a școlii în România. 

 

Reducerea ratei abando-
nului școlar la mai puțin de 
5%  în anul 2022, la nivel 
județean (rata la nivel 
național, înregistrată în 
anul 2019, a fost de fost 
16,4%). 

 
90% 

 
 
 

75% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Normarea unui număr mai mare de 
consilieri școlari pentru a-i ajuta pe 
copiii cu cerințe educaționale spe-
ciale. 
 

Monitorizarea reală a tendințelor de 
părăsire timpurie a școlii la nivelul 
județului Vâlcea. 

Promovarea măsurilor care 
sprijină digitalizarea siste-
mului de educație şi foca-
lizarea pe utilizarea tehno-
logiilor IT pentru procesul de 
predare-învățare și pentru 
managementul educațional. 
 

 

Promovarea digitalizării sistemului 
de educație în unitățile școlare din 
județul Vâlcea.   
 

Implementarea programe-
lor M.E. privind măsurile 
care sprijină digitalizarea 
educației în județul Vâlcea: 
accesul la Internet, utili-
zarea catalogului elec-
tronic, realizarea bibliotecii 
virtuale cu manuale, ghi-
duri și auxiliare.    

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

Completarea la zi a plat-
formei SIIIR (Sistemul 
Informatic Integrat al 
Învățământului din 
România). 
 

Monitorizarea pregătirii ca-
drelor didactice și a mana-
gerilor în domeniul IT. 

 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 

80% 

 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Vâlcea 
UAT 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Aplicarea metodologiei pentru 
combaterea segregării școlare 
(Ordin MENCS nr.6134 din 
21.12.2016) 

- identificarea  tuturor formelor de 
discriminare în cadrul școlilor. 

- monitorizarea și implementarea 
planului instituțional de 
desegregare. 

- medierea conflictelor rezultate 
dintr-un act/faptă de 
discriminare; 

- consolidarea cooperării cu 
societatea civilă, cu instituțiile 
administrației publice locale și 
mass-media. 

Organizarea unei inspecții tematice 
,,Verificarea aplicării în unitățile 
școlare din județul Vâlcea a 
criteriilor din metodologia de 
prevenire și intervenție în situațiile 
de segregare școlară (constituirea 
grupelor la clasele de început de 
nivel-clasa pregătitoare, clasa a V-
a, clasa a IX-a, grupele de 
preșcolari, asigurarea mixării 
elevilor astfel încât să fie asigurată 
diversitatea socială, etnică și 
culturală).  

 

Funcționarea optimă a 

Comisiei școlare pentru 

prevenirea și eliminarea 

violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în 

mediul școlar şi pro-

movarea interculturalității 

pentru fiecare unitate de 

învățământ din județul 

Vâlcea. 

 

 
 
 
 

90% 

 
 
 
 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Vâlcea 
Centrul 

Județean de 
Resurse și 
Asistență 

Educațională 
(CJRAE) Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Învățământul Preuniversitar: Echitate și Calitate 

Obiectiv specific 1. Configurarea unui Program național integrat 

 

 
 

2. 

 
 
 
 

Configurarea unui Program 
național integrat 

-Achiziția de laptopuri sau tablete 
cu abonament la internet având ca 
scop dotarea elevilor precum și a 
cadrelor didactice, în scopul 
realizării proceselor de predare-
învățare-evaluare în format on-line 
- Program național de sprijin al ele-
vilor având ca scop participarea la 
procesul educațional indiferent de 
statutul socio-economic 

 

• Finalizarea proiectului 

,,Școala     on-line pentru 

elevii cu cerințe 

educaționale speciale din 

județul Vâlcea”- cod 

SMIS 144113 

• Asigurarea ,,Bursei 

profesionale” pentru toți 

elevii înscriși la Școala 

Profesională Specială 

Bistrița. 

 
- 

(Proiectul nu a fost 
finanțat) 

 
 
 
 

100% 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea  

Școala 
Profesională 

Specială Bistrița 
Inspectoratul 

Școlar Județean 
Vâlcea 

 

Obiectiv specific 2: EDUCATIE TIMPURIE: Acces pentru toti copii in creșe și grădinițe 

 
 
 
 
 
 

Educația timpurie: Acces 
pentru toți copiii în creșe și 

grădinițe 

-Identificarea copiilor cu handicap 
de vârsta preșcolară și cuprinderea 
acestora în învățământul preșcolar 
special 
-Intervenție timpurie prin, evaluări, 
teste, discuții cu părinții, programe 
individuale personalizate în funcție 
de particularitățiile bolii. 

-Dezvoltarea curriculumului în fun-
cție de nevoile elevilor, achiziția 
permanentă de material didactic din 

• Asigurarea planurilor de 

intervenție personalizată 

în funcție de gradul și 

tipul deficienței; 

• Asigurarea planurilor de 

servicii personalizate pen 

tru copii; 

• Asigurarea dotărilor spe-

cifice pentru învățămân- 

tul special preșcolar; 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Vâlcea 
CSEI Băbeni 
CJRAE Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

fondurile bugetate și extrabugetare 
și cursarea cadrelor didactice prin 
programe susținute de școala din 
buget. 

• Asigurarea consilierii pă-

rinților – copiilor în vede-

rea accesării tuturor drep 

turilor și serviciilor; 

• Asigurarea unui învăță-

mânt de calitate centrat 

pe nevoile de dezvoltare 

ale copilului cu CES. 

100% 
 
 
 
 

100% 
 

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

-Intervenție timpurie prin, evaluări, 
teste, discuții cu părinții, programe 
individuale personalizate în funcție 
de particularitățile dizabilității. 
 

• Asigurarea planurilor de 

intervenție personalizată 

în funcție de gradul și 

tipul deficienței; 

• Asigurarea dotărilor 

specifice pen-tru 

învățământul special 

preșcolar; 

• Asigurarea consilierii 

parinților –copiilor în 

vederea accesării tuturor 

drepturilor și serviciilor. 

75% 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

ISJ Vâlcea 
CSEI Băbeni 
CJRAE Valcea 

Realizarea standardelor speci-
fice de asigurare a calității 
educației timpurii prin activi-
tatea de asistență psihope-
dagogică și activități suport 

-Asistență psihopedagogică pentru 
preșcolari și părinții acestora; 
-Identificarea preșcolarilor cu ce-
rințe educaționale speciale și 
orientarea acestora către Serviciul 
de Evaluare, Orientare Școlară și 

100 de copii evaluați 
100% 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
- CJRAE Valcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Profesională din cadrul CJRAE 
Vâlcea; 
-Identificarea copiilor care au ne-
voie de terapie logopedică și 
îndrumarea acestora spre cabi-
netele logopedice. 

Dezvoltarea și actualizarea 
standardelor de pregătire și 
ocupaționale pentru persona-
lul din educația timpurie 

Derularea unor campanii de infor-
mare a cadrelor didactice din învă-
țământul preșcolar privind abor-
darea preșcolarilor conform parti-
cularităților de vârstă și individuale. 

 

• 100 de cadre didactice din 

învățământul preșcolar 

100% 
 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
- CJRAE Valcea 

Realizarea standardelor speci-
fice de asigurare a calității 
educației timpurii, inclusiv 
cele privind spațiul educațio-
nal, dotările, activitatea psiho-
pedagogică și activitățile su-
port (ex. standarde privind 
îngrijirea, hrana copiilor, con-
silierea și serviciile medicale); 

 

Dezvoltarea curriculumului în func-
ție de nevoile elevilor, achiziția 
permanentă de material didactic din 
fondurile bugetate și extrabugetare 
și cursarea cadrelor didactice prin 
programe susținute de școală din 
buget. 

• Asigurarea planurilor de 

servicii personalizate pen-

tru copiii cu CES 

 
 

 
 

100% 

 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
-  CSEI Băbeni 

ISJ Vâlcea 
CCD Valcea 

 

Obiectiv specific 3: ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR: Servicii educaționale de calitate pentru toți elevii 

 
 
Creșterea accesului și parti-
cipării la educație de calitate 
pentru toți copiii, indiferent de 
mediul de rezidență; 

Organizarea transportului copiilor 
folosind mijloace de transport pro-
prii şi transport in comun 

• Facilitarea transportului 
de la și la domiciliul 
copilului cu CES 

30% 
(CSEI Băbeni) 

 
100% 

(Școala Profesională 
Specială Bistrița) 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

CSEI Băbeni 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Extinderea acordării serviciilor de 
asistență psihopedagogică/ logope-
die în mediul rural. 

• Servicii de asistență 
psihopedagogică/logope-
die pentru 30 de unități 
de învățământ din mediul 
rural 

100% 
 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
- CJRAE Vâlcea 

 Scăderea ratei de părăsire 
timpurie a școlii până la nivelul 
mediu înregistrat în Uniunea 
Europeană; 

Monitorizarea frecvenței copiilor 
Constituirea bazei de date cu 
institutiile care pot interveni pentru 
scaderea ratei absenteismului 

• Identificarea legislatie 
care stipulează aspecte 
legate de absenteism şi 
abandon școlar 

100% 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

ISJ Vâlcea 
CSEI Băbeni 

AJEPIS 

-Derularea de programe educațio-
nale de prevenire și reducere a 
abandonului școlar; 
-Derularea unor campanii de infor-
mare a cadrelor didactice/ părinților 
din mediul rural privind abordarea 
elevilor conform particularităților de 
vârstă și individuale.  

• 500 de elevi din mediul 
rural informați 

 
• 200 de cadre didactice 

informate 

100% 
 
 

100% 
 

 
Consiliul 

Județean Vâlcea 
- CJRAE Vâlcea 

Oferirea serviciilor de consili-
ere și orientare (inclusiv logo-
pedie) pentru toți elevii; 

-Activitate de consiliere, indrumare 
si motivare  a cadrelor didactice si 
nu numai prin schimbul de bune 
practici; 
-Identificarea altor institutii care pot 
oferi consiliere şi logopedie. 

• Realizarea unei baze de 
date cu instituții care pot 
deveni suport în 
consiliere si logopedie şi 
inceierea de parteneriate 
cu acestea în vederea 
îndrumării specializate; 

• Îndrumarea părinților 
către instituții care pot 
oferi și alte servicii 
gratuite 

50% 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

ISJ Vâlcea 
CSEI Băbeni 
CJRAE Valcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 Creșterea numărului de profesori 
consilieri școlari, logopezi și media-
tori școlari, în vederea acordării ser-
viciilor pentru toți elevii din mediul 
rural. 

 

• 29 de posturi noi de 
consilieri școlari 

• 25 de posturi noi de 
logopezi 

• 15 de posturi noi de 
mediatori școlari 

 

0% Neaprobare 
posturi 

0% Neaprobare 
posturi 

0% Neaprobare 
posturi 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
- CJRAE Vâlcea 

- Ministerul 
Educației 

 Revizuirea arhitecturii curri-
culare prin centrarea conținu-
turilor pe profilul celui care 
învață, pe competențele cheie 
și pe maximizarea potenția-
lului fiecărui copil; 

 
Realizarea adaptării curriculare 
pentru toți copiii  
Realizarea echității în educație 

 

• Întocmirea planurilor de 
servicii personalizate 
pentru toți copiii cu CES, 
handicap; 

• Întocmirea planurilor de 
intervenție personalizate. 

 
100% 

 
 

100% 
 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
- CJRAE Vâlcea 

ISJ Vâlcea 
CSEI Băbeni 

Formarea cadrelor didactice în 
acord cu arhitectura curri-
culară și pentru integrarea 
tehnologiei în procesul educa-
țional 

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 
 
 

100% 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

– C.J.R.A.E. 
VÂLCEA 

 

Obiectiv specific 4: Învățământ profesional și vocațional: Rute profesionale și vocaționale pentru o societate emergentă 

 
 
Revizuirea ofertei educațio-
nale, a curriculumului și a 
programelor pentru ruta teh-
nologică și profesională, pen-
tru meserii emergente de pe 
piața muncii națională și 
internațională 

Derularea de programe educațio-
nale de orientare școlară și pro-
fesională pentru elevi;  
Derularea de programe educa-
ționale de prevenire și reducere a 
abandonului școlar. 
 
Derularea de programe educa-
ționale de prevenire a compor-

• 2.200 de elevi de clasa a 
VIII-a informați și 
orientați școlar 

 
• 1.300 de elevi informați 
 
 
 
• 1.300 de elevi informați 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
CJRAE Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

tamentelor indezirabile și a violenței 
în mediul școlar; 
 
Derularea unor campanii de in-
formare a cadrelor didactice/ pă-
rinților din mediul rural privind 
specificul vârstei adolescenței; 
 
Participarea la elaborarea planului 
de școlarizare pentru învățământul 
liceal prin realizarea studiului 
opțiunilor școlare ale elevilor de 
clasa a VIII-a. 
 

 
 
 
 
• 200 de cadre didactice 

informate 
• 200 de părinți informați 
 
 
 
• 1 studiu de opțiuni 

școlare realizat 

 
 
 
 

100% 
 

100% 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
CJRAE Vâlcea 

 

Învățământ profesional și vo-
cațional-rute profesionale și 
vocaționale pentru o societate 
emergentă 

-Revizuirea ofertei educaționale, a 
curriculumului și a programelor 
pentru ruta tehnologică și profesio-
nală, pentru meserii emergente de 
pe piața muncii; 
 
 
- Realizarea unui pachet de sprijin 
social pentru elevii din medii 
defavorizate care accesează 
învățământul profesional 
- Crearea unui sistem național de 
monitorizare a inserției absol-
venților pe piața muncii sau a 
continuării studilor la un nivel 

• Revizuirea ofertei educa-
ționale; 

• Aprobarea planului de 
școlarizare; 

• Elaborare ofertă educa-
țională pentru anul școlar 
2022-2023; 

• Promovarea ofertei șco-
lare în rândul absolven-
ților de gimnaziu; 

• Acordarea de masă și 
cazare gratuită; 

• Transport școlar gratuit; 
• Asistență medicală 

gratuită; 

 
100% 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

ISJ Vâlcea 
Școala 

Profesională 
Specială Bistrița 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

superior de educație prin intero-
perabilitatea sistemelor informatice 
din sectoare diferite de activitate 

• Posibilitatea cumulării 
bursei de merit cu Bursa 
profesională; 

• Culegerea de date referi-
toare la integrarea pe 
piața muncii a absol-
venților; 

• Colaborarea permanentă 
cu AJOFM Vâlcea; 

• Consilierea absolvenților 
privind cariera și conti-
nuarea studiilor; 

• Promovarea exemplelor 
de bună practică; 

 
 

Consiliul 

Județean Vâlcea 

ISJ Vâlcea 

Școala 

Profesională 

Specială Bistrița 

AJOFM Vâlcea 

Obiectiv specific 5: CARIERA DIDACTICĂ: PROFESIONIȘTI ÎN EDUCAȚIE 
 

  
Creșterea gradului de pregă-
tire practică a profesionistului 
în educație și diversificarea 
contextelor de formare (DPPD, 
Masterat didactic etc); 

-Activitate de consiliere, îndrumare 
și motivare  a cadrelor didactice 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 pro-
fesională pe tot parcursul 
anului școlar; 

 
•  Orientarea cadrelor di-

dactice către perfecțio-
nare; 

 
• Încheierea de partene-

riate în vederea schim-
bului de bune practici. 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 

 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

ISJ Vâlcea 
CSEI Băbeni 
CCD Vâlcea 

Formarea specifică a cadrelor 
didactice pentru integrarea în 

-Participarea cadrelor didactice 
(consilieri școlari și logopezi) la 
programe de formare pentru 

• 1 program de formare/ 
cadru didactic 

• 47 cadre didactice 

100% 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
CJRAE Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

învățământul de masă a ele-
vilor cu CES 

identificarea copiilor cu tulburări 
specifice de învățare; 
 

-Creșterea numărului de profesori 
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 

logopezi 
• 15 de posturi noi de 

mediatori școlari 

 
 
 
 

0%Neaprobare 
posturi 

0%Neaprobare 
posturi 

0% Neaprobare 
posturi 

 

Ministerul 
Educației 

Formarea cadrelor didactice 
pentru identificarea situațiilor 
de risc de abandon școlar și 
crearea instrumentelor nece-
sare pentru gestionarea aces-
tora; 

 
 Orientarea cadrelor didactice spre 
cursuri care vizeaza abandonul 
scolar; 
-Cunoasterea legislatiei privitoare la 
absenteism și abandon școlar. 

• Identificarea de cursuri 
specializate care vizează 
problematica abandonu-
lui școlar 

100% 
CCD Vâlcea 

CJRAE Vâlcea 

Dezvoltarea unor mecanisme 
de monitorizare a impactului 
programelor de formare asu-
pra calității procesului educa-
țional; 

Realizarea monitorizarii cadrelor 
didactice din perspectiva aplicarii 
competențelor obținute ca urmare a 
formărilor profesionale 

• Realizarea graficelor de 
monitorizare a cadrelor 
didactice 

100% 
(Școala Profesională 

Specială Bistrița) 

50% 
(CSEI Băbeni) 

CSEI Băbeni 

Cariera didactică-profesioniști 
în educație 

Cariera didactică-profesio-
niști în educație 

 
 
 
 
 
 

 

• propunere de programe 
de formare continuă și 
inițială prin grade didac-
tice; 

• diseminarea exemplelor 
de bune practici; 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

-Creșterea gradului de pregătire 
practică a cadrelor didactice și 
diversificarea contextelor de for-
mare; 
-Formarea cadrelor didactice pentru 
identificarea situaților de risc de 
abandon școlar și utilizarea 
instrumentelor necesare pentru 
gestionarea acesora; 
-Susținerea și extinderea dublei 
specializări în formarea inițială a 
cadrelor didactice. 

• încheierea de partene-
riate cu instituții furni-
zoare de programe de 
perfecționare; 

• constituirea comisiei de 
prevenire și eliminare a  
violenței, a faptelor de 
corupție și discriminării în 
mediul școlar și promo-
varea interculturali-tății 

• constituirea comisiei 
antibullyng; 

• monitorizare prezență la 
școală; 

• identificarea legislației 
care stipulează aspecte 
legate de absenteism şi 
abandon școlar; 

• întocmirea planurilor de 
servicii personalizate 
pentru toți copiii cu CES, 
certificat de handicap; 

• întocmirea planurilor de 
intervenție personalizate. 

 
100% 

 

 
Consiliul 

JudețeanVâlcea 
ISJ Vâlcea 

Școala 
Profesională 

Specială Bistrița 
CCD Vâlcea, 

Consiliile Locale 

din localitățile 

de domiciliu ale 

elevilor 

Obiectiv specific 6: MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT: PROFESIONALIZARE 
 



 105 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 Profesionalizarea manage-
mentului prin asigurarea acce-
sului la programe de formare 
la nivel de master și la resurse 
de calitate pentru directorii 
unităților de învățământ și 
pentru aspiranții la cariera 
managerială; 

Participarea la cursuri de formare 
managerială 

• Identificarea de cursuri 
care vizează manage-
mentul școlii 

100% Consiliul 
Județean Vâlcea 

CSEI 
Școala 

Profesională 
Specială Bistrița 
 
 

Asigurarea accesului la programe 
de formare și la resurse de calitate 
pentru aspiranții la cariera mana-
gerială 

• 1 program de formare/ 
membrii CA 

• 9 cadre didactice 

100% Consiliul 
Județean Vâlcea 
- CJRAE Vâlcea 

 
 

Digitalizarea proceselor de 
management și administrative 
la nivelul unităților de învăță-
mânt preuniversitar 

-Crearea cadrului de desfasurare a 
întâlnirilor pe comisii,CP,CA în 
regim on-line; 
-Primirea și transmiterea corespon-
denței on-line. 

• Identificarea de activități 
procedurabile pentru digi 
talizarea managerială și 
elaborarea procedurilor 
operationale 

100% 
(Școala Profesională 

Specială Bistrița) 
 

50% 
(CSEI Băbeni) 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

-CSEI 
-Școala 

Profesională 
Specială Bistrița 

 

Identificarea și reabilitarea 
școlilor cu risc seismic sau cu 
vulnerabilități care afectează 
semnificativ procesul educa-
țional (grad de risc ridicat la 
incendiu, în domeniul sanitar 
etc.) 

Demararea procesului de obținere a 
unei locații proprii în municipiul Rm. 
Vâlcea;  
Întreprinderea de demersuri în ve-
derea obținerii  autorizatiilor nece-
sare pentru buna funcționare a 
cursurilor în locația Copăcelu 

• Transmiterea de note de 
fundamentare și memorii 
către autorități; 

• Încheiere de contarcte de 
prestări–servicii în scopul 
remedierii defecţiunilor 
pentru obţinerea autori-
zațiilor 

100% 
 
 
 

50% 
 

 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

ISJ 
Primăria Rm. 

Vâlcea 

Managementul unităților de 
învățământ - profesionalizare 
 
 
 

Profesionalizarea managementului 
prin asigurarea accesului la pro-
grame de formare la nivel de 
master și la resurse de calitate 
pentru directorii unităților de 

• Identificarea de cursuri 
care vizează managemen 
tul școlii;  

 
100% 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

ISJ Vâlcea 
Școala 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 

învățământ și pentru aspiranții la 
cariera managerială; 
-creșterea autonomiei unităților de 
învățământ atât în privința resursei 
umane, curriculumului de dezvol-
tare locală CDL cât și a 
managementului financiar,pe baza 
unor contracte de management cu 
indicatori măsurabili; 
-digitalizarea proceselor de 
management și administrative la 
nivelul unităților de învățământ 
preuniversitar 

• Parteneriat cu universități 
furnizoare de programe 
de master managerial; 

• Crearea de programe 
pentru module CDL; 

• Parteneriate cu operatori 
economici 

• Încheierea de contracte 
de pregătire practică; 

• Crearea cadrului de 
desfășurare a întâlnirilor 
pe comisii, CP, CA în 
regim on-line. Primirea și 
transmiterea corespon- 
denței on-line 

Profesională 
Specială Bistrița 
 

Obiectiv specific 7: Infrastructura școlară – siguranță și calitate 

 Dezvoltarea infrastructurii șco 
lare și asigurarea dotărilor 
necesare pentru realizarea in-
cluziunii copiilor cu CES în 
învățământul de masă 

Dotarea cabinetelor școlare de 
asistență psihopedagogică și a cabi-
netelor de logopedie cu teste psiho-
logice în vederea identificării timpu-
rie a copiilor cu CES. 
Achiziția de teste psihologice pentru 
consilierii școlari în vederea rea-
lizării orientării școlare și profesio-
nale a elevilor, conform standar-
delor de calitate. 

Asigurarea serviciilor de asistență 
psihopedagogică și logopedie pen-
tru copiii cu CES și părinții/ tutori  

• 35 de teste psihologice 
achiziționate 

• 10 truse de logopedie 
 
 
 
• 18 teste psihologice achi-

ziționate 
 
 

• 300 de copii și 300 de 
părinți informați și 
consiliați 

0% 
Lipsa creditelor 

bugetare 
 
 
 

0% 
Lipsa creditelor 

bugetare 
 

100% 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
CJRAE Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Infrastructura școlară-sigu-
ranță și calitate 

Promovarea unui program eficient 
și transparent de finanțare a inter-
natelor școlare, care să acopere în 
mod real cheltuielile de funcționare, 
inclusiv cele de personal; 
Extinderea infrastructurii, având ca 
obiectiv înființarea de noi clase, cu 
efective mai mici, acolo unde școlile 
au cereri foarte mari, prin elimi-
narea excepțiilor cu privire la 
depășirea numărului maxim de 
elevi din clasă,pe baza revizuirii/ 
consolidării legislației actuale 
Achiziția de autobuze/ microbuze 
școlare corect corelată cu specificul 
și necesarul unităților școlare 

• asigurarea resurselor ne-
cesare funcționării inter-
natului școlar și cantinei; 

• identificarea de spații în 
municipiul Rm. Vâlcea 
pentru desfășurarea acti-
vității claselor formate cu 
elevi din municipiu și din 
împrejurimi; 

• revizuire procedură de 
admitere în vederea po-
sibilității de formare în 
învățământul special pro-
fesional de clase cu elevi 
cu deficiențe grave și 
severe cu un efectiv de 
maxim 6 elevi; 

• cuprinderea în necesarul 
de dotări a achiziției unui 
microbuz școlar corelat 
cu numărul de elevi; 

• demararea lucrărilor de 
reparații pentru al doilea 
microbuz școlar existent, 
dar inutilizabil în prezent 
datorită stării tehnice. 

100% 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

ISJ Vâlcea 
Școala 

Profesională 
Specială Bistrița. 
Consiliul Local al 

Rm. Vâlcea 

Instituția 

Prefectului 
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Capitolul XII. Muncă și solidaritate socială 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 

1. 

PENSII  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Casa Județeană 
de Pensii Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea unui serviciu public 
stabil, profesionist, transpa-
rent, eficient şi în interesul 
cetăţenilor 

 

Eficientizarea activității de soluțio-
nare a cererilor de înscriere la 
pensie și a altor drepturi care se 
acordă beneficiarilor 

 

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

99,38% 

Acordarea  corectă  şi  la timp  
a prestaţiilor de asigurări soci-
ale  

Reducerea numărului de cereri de 
pensionare soluţionate peste ter-
menul legal 

• Timpul mediu de soluţio-
nare a cererilor de înscri-
ere nouă la pensie 

138,66% 

Asigurarea  transparenţei  şi  
îmbunătățirea  calităţii  comu-
nicării  în  cadrul sistemului de 
pensii publice 

Asigurarea infrastructurii software 
şi hardware la nivel optim   

• Număr de conturi de utili-
zatori deschise pe porta-
lul online CNPP 

441 

Creşterea  veniturilor  la buge-
tul asigurărilor sociale de stat 

 

Urmărirea valorificării  în totalitate a 
biletelor de tratament distribuite 
prin sucursalele TBRCM 

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

100% 

Creșterea calității serviciilor 
publice  prin măsuri de creşte-
re a eficienţei utilizării resur-
selor  financiare, materiale  şi 
umane    

Optimizarea  resurselor financiare și 
umane  specializate în  activitățile  
de stabilire și de plată a prestaţiilor 
către beneficiarii sistemului public 
de pensii 

• Cheltuiala medie pentru 
un beneficiar de prestații 

68,81 

Creşterea numărului de asigu-
raţi cu contracte de asigurare 
socială 

Acţiuni de promovare/ mediate-
zare a beneficiilor asigurării facul-

• Gradul de creştere a 
valorii medii a sumelor 
asigurate pe bază de con-
tract de asigurare socială 

108,32% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

tative, prin toate canalele de comu-
nicare 

 
 
 
 
 
Casa Județeană 
de Pensii Vâlcea 
 

Acordarea unor servicii corec-
te, de calitate privind exper-
tiza medicală asupra capa-
cității de muncă  

Examinarea  corectă , imparțială a 
solicitanților unei pensii de inva-
liditate în vederea emiterii deciziei 
medicale asupra capacității de mun-
că 

• Număr de decizii medi-
cale asupra capacității de 
muncă emise 

1.138 

Prestarea unor servicii impar-
țiale, eficiente de revizuire a 
pensionarilor de invaliditate 

Revizuirea periodică a pensio-
narilor, cu menținerea sau schim-
barea gradului de invaliditate 

• Număr de revizuiri medi-
cale ale pensionarilor de 
invaliditate 

7.741 

Asigurarea  evidenței modului 
de acordare a prestațiilor și a 
serviciilor de asigurare pentru 
accidente de muncă și boli pro-
fesionale 

Evidența accidentelor de muncă și a 
bolilor profesionale, precum și a 
cheltuielilor generate de acestea 

• Numărul/valoarea  pres-
tațiilor pentru accidente 
de muncă și boli profe-
sionale acordate anual 

87/434.125 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
CREȘTEREA OCUPĂRII ȘI ACCELERAREA PROCESELOR DE DIGITALIZARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE 

2. 
Administrarea într-un sistem 
unitar de plată a beneficiilor 
de asistenţă socială şi gestio-
narea programelor privind ser-
viciile sociale susţinute de la 
bugetul de stat 

 

1.1.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 

0/4.704 
 
 
 

4.704/4.704 
 

 
Agenția 

Județeană pentru 
Plăți și Inspecție 
Socială Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eligibilitate/ Nr. total de dosare 
primite (cazuri noi); 

Nr. de dosare introduse în programul 
informatic Safir/ Nr. dosare primite; 

 

Nr. de modificări, încetări, 
suspendări, 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 
urgență trimise la M.M.P.S. spre 

aprobare/ Nr. de solicitări de 
ajutoare de urgență înregistrate în 

agenție; 
 

Nr. suspiciuni apărute în urma 
încrucișărilor pe tipuri de beneficii; 
Numărul de formulare primite şi 
transmise fizic și/ sau electronic 

/Nr.total de solicitări; 

 
 

4.704/4.704 
 
 

3.702 
 
 
 

316 
 

4.704/4.704 
 
 

0/316 
 

20 
 

41 
 
 

20/41 
 
 
 
 

396 
 
 

578/578 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția 
Județeană pentru 
Plăți și Inspecție 
Socială Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

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

 
 
 
 
 
 

1.2.Monitorizarea 
modului de recuperare a 
sumelor acordate în mod 

necuvenit cu titlu de 
beneficii de asistență 

socială 
 
 

1.3 . Asigurarea utilizării 
fondurilor destinate plății 
indemnizației de sprijin 

COVID – 19 cu 
respectarea prevederilor 

legale de eligibilitate 
 
 
 
 
 

1.4 Implementarea 
măsurilor de protecție 

socială pentru 
consumatorul vulnerabil 
din sistemul energetic 

Numărul total de formulare 
înregistrate în agenție; 

 

Valoarea debitelor constituite/ 
Valoarea plăților; 

 
 

Nr. cazurilor de plăţi necuvenite 
identificate; 

 

Sume recuperate/Valoarea debitelor 
constituite; 

 
 
 

Verificarea cererilor și a 
documentațiilor aferente depuse de 
solicitanții de indemnizație de sprijin 

COVID-19 
 

Întocmirea centralizatoarelor de 
plată, fundamentarea sumelor și 

efectuarea plăților 
 

Recuperarea sumelor încasate 
necuvenit 

 
 

Nr. beneficiari ajutor încălzire 
 

Nr. beneficiari supliment pentru 
energie 

Recuperarea sumelor încasate 
necuvenit 

578 
 
 

998.228/256.170.132 

 
 

556 
 
 

819.658/988.228 

 

 

 
2.034 

 
 
 
 

3.510.756 
 

 
8.144 

 

 
4.088 

 

14.685 
 

8.404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția 
Județeană pentru 
Plăți și Inspecție 
Socială Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 

Diminuarea erorii și fraudei 
prin desfasurarea unei activi-
tăţi riguroase de control a apli-
cării măsurilor legale privind 
activităţile de stabilire şi acor-
dare a beneficiilor de asistenţă 
socială şi de furnizare a servi-
ciilor sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. Evaluarea, controlul 
și monitorizarea modului 
de aplicare şi respectare 

a reglementărilor ce 
privesc modul de 

acordare a beneficiilor 
de asistenţă socială 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Evaluarea, controlul 
și monitorizarea modului 
de aplicare şi respectare 

a reglementărilor ce 
privesc modul de 

asigurare, administrare 
şi gestionare a serviciilor 

sociale pe baza 
standardelor de calitate 

şi de cost 
 
 
 

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 
beneficiul 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 UAT-uri/ 
Nr. de măsuri recomandate ca 

urmare a controalelor; 
 

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

transmise de ANPIS; 
 

Nr. controale inopinate efectuate/Nr. 
solicitărilor (petițiilor) înregistrate; 

 

Nr. măsurilor implementate/ Nr. 
măsurilor dispuse ca urmare a 

controalelor realizate; 
 

42/1 
 
 
 

11/11 
 
 

ASF – 296/2.431 
VMG – 55/2.659 

 
 
 
 

ASF – 244.078 
VMG – 45.850 

 
 

95/95 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

0/0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția 
Județeană pentru 
Plăți și Inspecție 
Socială Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Diminuarea erorii și fraudei 
prin desfasurarea unei activi-
tăţi riguroase de control a apli-
cării măsurilor legale privind 
activităţile de stabilire şi acor-
dare a beneficiilor de asistenţă 
socială şi de furnizare a servi-
ciilor sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.3. Evaluarea, controlul 

și monitorizarea 
respectarii criteriilor și 

standardelor minime de 
calitate – licențierea 

serviciilor sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Asigurarea accesului 
neîngrădit al persoanelor 
cu dizabilități la mediul 
fizic, informațional și 

comunicațional 
 
 
 
 
 

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 (suspendări, 
retrageri licențe, sancțiuni 

contravenționale)/ Nr. total de 
verificări; 

 

 Nr. sancțiunilor aplicate 
(suspendări, retrageri licențe, 
sancțiuni contravenționale); 

 
 

Nr. instituțiilor verificate/ Nr. 
instituțiilor de verificat conform 

planului anual primit de la ANPIS; 
 

Nr. controale inopinate efectuate/ 
Nr. controalelor (petițiilor) 

înregistrate; 
 

Nr. măsuri implementate/Nr. măsuri 
dispuse ca urmare a controalelor 

realizate 

0/0 
 
 

12/37 
 
 
 

6/37 
 
 
0 
 
 
 
0 
 

 
 
 
                 

2/5 
 
 

1/1 
 
 

2/7 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția 
Județeană pentru 
Plăți și Inspecție 
Socială Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionarea eficientă și efica-
ce a resurselor în vederea im-
plementării unui management 
performant în cadrul agenției 
 
 
 
 

 
 

2.5. Promovarea 
acţiunilor de informare şi 
consiliere a autorităţilor 
locale şi beneficiarilor cu 
privire la beneficiile de 

asistenţă socială şi 
serviciile sociale 

 
3.1. Dezvoltarea 

capacității de 
comunicare sinternă/ 

externă și de informare 
ale agenției care să 

sprijine conducerea şi 
angajaţii instituţiei în 
vederea îndeplinirii 

sarcinilor și să asigure o  
transparență 

institutională în 
conformitate cu 

prevederile legale 
 

3.2. Creșterea gradului 
de digitalizare a servi-
ciilor publice oferite de 

către agenție 

Nr. sancțiunilor aplicate/ Nr. total de 
controale 

 
Nr. sesiunilor de informare şi 

consiliere organizate; 
 

Nr. entităților şi persoanelor 
participante; 

 

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

 
 

 

Reprezentarea instituţiei în ședințe, 
colegii, comisii, grupuri de lucru, 

reuniuni 
 

Informarea beneficiarilor serviciilor 
agenției 

 

Actualizarea site-ului instituției 
 
 
 
Utilizarea adreselor de e-mail oficiale 
ale instituției în relația cu beneficiarii 

– transmiterea documentelor, 
precum și a răspunsurilor aferente 

 

Utilizarea semnăturii digitale în 
cadrsul agenției 

0/3 
 

 
0 

 
0 
 

 
48 
 
 
 

44 
 
 

 
2.360 

 
29 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 

72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția 
Județeană pentru 
Plăți și Inspecție 
Socială Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Acţiuni legate de dezvoltarea capacităţii administrative a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copiliului Vâlcea 

3. 
Creșterea calității serviciilor 
sociale și eficienței  activității 
DGASPC Vâlcea prin: 
→ întărirea capacității de co-

municare/ răspuns la solici-
tările de informații ale be-
neficiarilor; 

→ dezvoltarea sistemului in-
formatic și monitorizarea 
pro-cesului de furnizare a 
servi-ciilor și beneficiilor de 
asis-tență socială la nivel 
județean; 

→ întărirea capacității 
DGASPC Vâlcea de gestio-
nare a crizei sanitare 
COVID-19; 

→ formarea și îndrumarea 
metodologică a persona-
lului care lucrează în dome-
niul serviciilor sociale. 

 
 
 
 
 

-Dezvoltarea platformei naționale 
Sistem Național de Management 
privind Dizabilitatea - SNMD pentru 
colectarea, stocarea datelor și 
distribuirea informațiilor referitoare 
la persoanele cu handicap către 
autoritățile publice centrale, locale 
beneficiari individuali și parteneri 
instituționali;    
 
-Dezvoltarea Sistemului Informatic 
Național pentru Adopție - SINA 
disponibil la nivel național, care  
permite cetățenilor și instituțiilor cu 
responsabilități în domeniul 
protecției drepturilor copilului și 
adopției accesul la servicii 
electronice, informații și schimb 
bidirecțional de date;   
 
-Dezvoltarea și aplicarea unui 
sistem de politici bazate pe dovezi 
în domeniul protecției copilului, prin 
implementarea la nivel național a 
unui sistem de monitorizare și 

• o interfață standardizată 
de interconectare /ra-
portare RENPH  

• o bază de date  dosare 
persoane adulte și copii 
cu dizabilități        

 
 
 
 
• o interfață web cu 4 

nivele de sofisticare  
pentru domeniul pro-
tecției copilului din 
România, (pentru cetă-
țenii și alți actori im-
plicați în procesul de 
adopție națională și 
internațională);  

 
 
• o rundă de monitorizare  
 
 
 

 
 

Activități în derulare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În implementare 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

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

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vâlcea 
 
 
 
 
 

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

Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 

evaluare periodică de la stadiul 
tranziției de la îngrijirea în instituții 
la îngrijirea în comunitate - “Progres 
în asigurarea tranziției de la 
îngrijirea în instituții la îngrijirea în 
comunitate” 
 

-Dotarea centrelor sociale reziden-
țiale publice pentru categorii vulne-
rabile (persoane vârstnice/persoa-
ne cu dizabilități/copii etc.) 
 

-Adaptarea în funcţie de modi-
ficările legislative și cu respectarea 
standardelor de calitate, a regu-
lamentului de organizare şi funcţio-
nare, organigramei, fişelor postu-
rilor și fișelor de evaluare; 
 
 

-Creşterea calităţii şi eficienţei ser-
viciilor sociale oferite prin perfec-
ţionarea, calificarea, instruirea, 
organizarea întâlnirilor peer review 
și formare  profesională a perso-
nalului din structurile proprii; 

 
 
 
 
 
 
 
• 1 proiect în implemen-

tare; 
 
 
• 1 Organigramă  
• 1 ROF 
• 1 Stat funcții  
• Fişe post 
• Fişe evaluare 

• Declarații de avere, de 
interese       pentru func-
ționarii publici și per-
sonalul contractual de 
conducere 

 
• minim 4 cursuri perfec-

ționare; 
• minim 5 sesiuni de in-

struire; 
• minim 2 cursuri de cali-

ficare; 

 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 

 
Activități în derulare 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

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

Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

• minim 2 cursuri de for-
mare;  

• minim 4 întâlniri de tip 
peer review; 

Informarea publicului cu pri-
vire la serviciile sociale exis-
tente la nivel local/județean în 
conformitate cu prevederile 
H.G. nr.797/2017, art. 6. 

-Revizuirea/Actualizarea 
informațiilor publicate pe pagina 
proprie de Internet a D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Organizarea campaniilor de infor-
mare a publicului și a campaniilor 
de promovare a serviciilor sociale 
ale serviciului public specializat de 
asistență socială în zilele stabilite la 
nivel Național/Internațional; 

• Postări pe site-ul 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea:  

• o Strategie integrată de 
dezvoltare durabilă a 
județului Vâlcea și HCJ 
de aprobare; 

• 1 Plan de acțiune privind 
serviciile sociale admi-
nistrate și finanțate din 
bugetul CJ. Vâlcea;  

• 1 Raport de activitate 
publicat pentru anul an-
terior, 2021 și a costu-
rilor servicii sociale acor-
date pentru fiecare ser-
viciu furnizat; 

• o Lista furnizori servicii 
sociale publicată;   

• Situații statistice servicii 
sociale.  

 

• minim 20 campanii de 
informare, promovare 

100% 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

Activități în derulare 
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
-Promovarea pe site-ul instituției a 
numărului unic național pentru copii 
119, destinat raportării cazurilor de 
abuz, neglijare, exploatare  
 
-Organizarea de campanii de infor-
mare și sensibilizare a comunității, 
organizate în colaborare cu alte 
servicii publice de interes local, 
organisme private serviciilor sociale 
ale serviciului public de asistență 
socială; 
 
-Organizarea de întâlniri tripartite 
cu furnizorii de servicii sociale, 
organizații de voluntariat, asociații 
ale persoanelor beneficiare, etc. 
 
-Informarea și consilierea realizată 
prin serviciul de asistență comuni-
tară; 
 
-Informarea prin mass media  a opi-
niei publice; 

sensibilizare și conștien-
tizare a publicului;   

 
• 1 numar unic telefon  

postat pe site  
 
 
• minim 8 campanii de 

sensibilizare și conștien-
tizare a publicului;  

 
 
 
 
 
• 2 întâlniri de lucru  

(semestriale);  
 
 
• minim 5 activități de 

conștientizare, și sen-
sibilizare a publicului; 

 
• minim 3 activități: (emi-

siuni radio/tv, informări 
prin presă sau mediul 
on-line) 

 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

Activități în derulare 
 

 
 

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

Vâlcea  
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea  

 
 
 
 
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea  

 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea  

 
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Accesarea proiectelor/progra-
melor în funcţie de nevoile 
identificate şi de oportunităţile 
existente;  

-Identificarea nevoilor, elaborarea 
şi depunerea cererilor de finan-
ţare (în calitate de aplicant sau în 
parteneriat); 

• minim 1 cerere de 
finanţare; 

• minim 1 parteneriat 
încheiat.  

În funcție de 
fondurile existente 

M.M.P.S. 
D.G.A.S.P.C  

Vâlcea 
Consiliul 

Județean Vâlcea 
A.P.L. 

Îmbunătățirea colaborării cu 
serviciile publice de asistență 
socială locale şi cu furnizorii 
privați de servicii sociale acre-
ditați în vederea dezvoltării și 
diversificării rețelei de servicii 
sociale; 

 

-Acordarea sprijinului metodologic 
autorităţilor locale responsabile în 
înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor 
sociale, prevenirea separării 
copilului de familie, în funcţie de 
resursele disponibile; 
 

-Dezvoltarea de parteneriate cu 
furnizori privați; 

 
 

 
• minim 4 colaborări;  
 
 
 
 
 
• minim 2 parteneriate; 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
 

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

Eficientizarea utilizării fondu-
rilor alocate cu scopul creşterii 
calităţii serviciilor sociale; 

-Gestionarea şi administrarea efici-
entă a patrimoniului pentru îndepli-
nirea obiectivelor structurilor/com-
partimentelor instituţiei; 

 
• încadrarea eficientă în 

alocaţiile bugetare 
aprobate  

100% 
 

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

Vâlcea 
Consiliul 

Județean Vâlcea 
 

 

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

 
Creşterea calităţii furnizării 
serviciilor sociale în vederea 
promovării unei protecţii soci-
ale active oferite copiilor aflaţi 

-Încheierea acordurilor de colabo-
rare interinstituţională care să asi-
gure aplicarea  măsurilor de inter-
venţie multidisciplinare pentru pre-

• minim 4 acorduri / con-
venții de colaborare în-
cheiate; 

  

100% 
 
 
 

D.G.A.S.P.C 
Vâlcea 

A.J.P.I.S. Vâlcea  
A.P.L. O.N.G  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

în medii defavorizate și a fa-
miliilor acestora cât și preve-
nirea separării copilului de 
familie;   
 
 
 
 
 

 

venirea separării copilului de fami-
lie, prevenirea şi  combaterea abu-
zului/neglijării/exploatării, comba-
terea violenţei; 
 
-Identificarea și evaluarea copiilor 
aflați în situații de risc de separare 
de familie; 
 
-Intensificarea colaborării cu auto-
ritățile locale pentru cunoașterea 
serviciilor la nivelul  comunității și 
pentru încurajarea accesării aces-
tora, promovarea parteneriatului și 
mediatizarea serviciilor oferite; 
 
-Derularea de acţiuni de informare 
și de distribuire a materialelor 
informative privind drepturile copi-
lului pentru prevenirea separării de 
familie, prevenirea şi combaterea 
abuzului/neglijării/exploatării, 
combaterea violenţei; 

 
 
 
 
 
• numarul cazurilor identi-

ficate în care copiii sunt 
victime ale abuzurilor de 
orice tip;  

 
• minim 4 colaborări 
 
 
 
 
 
 
 
• minim 4 acțiuni  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Activitate cu 
caracter permanent 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

Acțiuni în curs de 
derulare 

 
 
 
 
 

D.G.A.S.P.C 
Vâlcea 

 
 
 

D.G.A.S.P.C 
Vâlcea 
 A.P.L. 

 
 
 
 
 

D.G.A.S.P.C 
Vâlcea 

 
 
 

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

 
Continuarea procesului de închidere 
a centrelor de plasament de tip 
vechi; 

 
 
• 1 centru  

 
 

100% 
 

 
 

D.G.A.S.P.C 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Operațional pentru implemen-
tarea Strategiei Naționale; 

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 implemen-
tare în parteneriat cu 
A.N.D.P.D.C.A.; 

• o campanie de infor-
mare și recrutare;   

• 13 persoane evaluate,  
cursate si atestate ca    
asistent maternal profe-
sionist, în vederea anga-
jarii;  

• minim 10 copii în plasa-
ment la AMP;  

• minim 240 AMP formați 
profesional; 

Proiect în 
implementare 

 
 
 

 
M.M.P.S.  

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

Vâlcea 
Consiliul 

Județesn Vâlcea 

Întărirea capacității instituțio-
nale prin dezvoltarea unui sis-
tem eficient în domeniul pre-
venirii şi combaterii violenţei 
în familie; 
 

-Implementarea în parteneriat cu  
A.N.E.S. a proiectului: 
“Venus- Împreună pentru o viată în 
siguranță!”; 
 
-Acordarea de  servicii specializate 
destinate victimelor violenței;  

• 1 proiect în implemen-
tare în parteneriat cu 
A.N.E.S; 

 
• minim 6 persoane găz-

duite; 
• minim  2 campanii; 
• minim 14 persoane con-

siliate psihologic; 
• minim 34 persoane con-

siliate vocațional; 

 
Proiect în  

implementare 
M.M.P.S. 
A.N.E.S. 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

Consiliul 
Județean Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Asigurarea măsurilor de pro-
tecție pentru victimele trafi-
cului de persoane și de  reinte-
grare socială a acestora; 
 
 
 

-Prevenirea cazurilor de trafic de 
minori din centrele de tip rezidențial 
prin sesiuni informative  
 

-Coordonarea eforturilor de preve-
nire a fenomenului traficului de 
persoane, în special în rândul gru-
purilor vulnerabile, cu ceilalți actori 
implicați în lupta împotriva traficului 
de persoane;  

• minim 2 sesiuni infor-
mative  

 
 
• colaborarea cu minim 2 

instituții implicate în lup-
ta împotriva traficului de 
persoane;   

100% 
 
 
 

Activitate cu 
caracter permanent 

 

 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
ANITP 

C.P.E.C.A. 
 

Asigurarea unui viitor optim 
bazat pe alternative de îngri-
jire și un proces de adopție ce 
urmărește interesul superior 
al fiecărui copil; 

-Realizarea de acțiuni pentru pro-
movarea adopției, informare și 
mediatizare, sensibilizarea familiilor 
în scopul adopției copiilor; 

• minim 6 acțiuni  

 
 

100% 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

 

Reducerea substanțială a tim-
pului petrecut în sistemul de 
protecție a tinerilor din sistem 
prin asigurarea unor alterna-
tive însoțite de măsuri de spri-
jin și de încurajare a abilită-
ților de viață independentă; 

-Organizarea acțiunilor de orientare 
și consiliere a tinerilor din serviciile 
rezidențiale din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea cu privire la deprinderile de 
viață independentă și informarea 
acestora cu privire la măsurile de 
suport oferite de stat, cu respec-
tarea standardelor minime obliga-
torii în domeniul protecției copilului; 

 
• minim 20 tineri infor-

mați/consiliați; 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 

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

Vâlcea 
 

Evaluarea, stimularea și anga-
jarea tinerilor care provin din 
centrele de plasament, pe pia-
ța muncii cât și mentinerea 

-Sprijinirea tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecţie, în  accesarea 
unui loc de muncă şi/sau locuinţă, 
asigurarea de servicii specializate 
pentru tinerii cu dizabilităţi. 

• minim 8 tineri 
angajaţi/integraţi; 

 
 

100% 
 

 
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 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

locului de munca de către 
aceștia; 

 

Acțiuni specifice asistenței sociale a persoanelor adulte cu dizabilități 

 
Creșterea impactului pozitiv 
asupra calității vieții familiilor 
persoanelor cu dizabilități și 
prevenirea instituționalizării; 

-Recrutarea, formarea și angajarea 
de asistenți personali profesioniști; 
 

-Acordarea de servicii de recu-
perare și reabilitare în Centrul de 
servicii de recuperare neuromotorie 
de tip ambulatoriu pentru persoane 
adulte cu dizabilități, Rm. Vâlcea. 

• maxim 12 persoane; 
 
 
• 20 beneficiari / zi  

Activități în derulare 
 
 

100% 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

  
 

Stimularea și extinderea mă-
surilor de incurajare a anga-
jării pe piata muncii a per-
soanelor adulte cu dizabilităţi 
pentru o viață activă și inclu-
ziune în muncă, trecerea de la 
statutul de beneficiar de asis-
tență socială la participant ac-
tiv pe piața muncii; 
 

-Consilierea persoanelor cu diza-
bilităţi institutionalizate care pot fi 
încadrate în muncă, încurajarea 
integrarii profesionale şi orientarea 
acestora catre meserii adecvate; 
 

-Dezvoltarea relaţiilor parteneriale, 
realizarea şi distribuirea de mate-
riale informative pentru populariza-
rea serviciilor D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
şi pentru promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi,  egali-
tatea de şanse; 
 

-Atragerea de surse de finantare 
externă, sponsorizări, donaţii, pen-
tru îmbunătăţirea calităţii seviciilor 
oferite; 

• minim 20 beneficiari 
consiliați  

 
 
 
 
• minim 2 acorduri de 

parteneriat; 
 
• minim 4 acţiuni de pro-

movare a drepturilor 
persoanelor cu dizabi-
lităţi 

 
• minim 2 surse de finan-

ţare;  

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

 
 
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

A.J.O.F.M. 
Vâlcea 
O.N.G. 
A.P.L. 

Alte instituții  
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Creșterea capacității benefi-
ciarilor de a accesa mediul fizic 
și informațional pentru a uti-
liza serviciile destinate per-
soanelor adulte cu dizabilitati;  
 

-Elaborarea si distribuirea de  ma-
teriale informative care să vizeze 
sensibilizarea comunităţilor privind 
situaţiile posibil generatoare de 
marginalizare şi excluziune socială; 
 

-Organizarea de campanii de pro-
movare a serviciilor sociale desti-
nate persoanelor adulte cu diza-
bilitati; 

• minim 4 materiale infor-
mative;  

 
 
 
 
• minim 2 campanii;  

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
A.P.L. 
O.N.G. 

Alte instituții  
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

 

Asigurarea drepturilor și facili-
tăților Stabilite prin Legea 
448/2006 cu modificările ulte-
rioare, privind protecția și pro-
movarea drepturilor persoa-
nelor cu handicap cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare; 

 
 
-Punerea la dispoziție a drepturilor 
prevazute de lege; 
 
  

 
 
• drepturi pentru cca. 

26.800 beneficiari; 

 
 

100% 
 

 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

A.J.P.I.S. Vâlcea 

Acțiuni specifice asistenței sociale a persoanelor vârstnice 

 Combaterea riscului de exclu-
ziune socială şi creşterea cali-
tăţii vieţii persoanelor vârst-
nice prin oferirea serviciilor de 
tip rezidential pentru persoa-
nele vârstnice cu respectarea 
standardelor de calitate mini-
me obligatorii 

 
-Oferirea serviciilor de asistență 
specializată:  consiliere psihologică, 
recuperare și petrecere a timpului 
liber, asistență medicală curentă, 
găzduire, hrănire, îngrijire și igienă 
personală, accesibilitate și 
siguranță în comunitate; 

 
 
 

• 17 vârstnici care benefi-
ciază de asistență spe-
cializată; 

 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 

 
 
 

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

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
-Realizarea de acțiuni de media-
tizare, popularizare, campanii de 
informare, distribuire de materiale 
publicitare  informative ce vizează 
sensibilizarea comunităților privind 
situațiile posibil generatoare de 
marginalizare și excluziune socială; 

 
 
 
• minim 4 acțiuni de me-

diatizare; 
 

 
 
 

100% 
 

 
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 

 

 
 
 

Creşterea gradului de acope-
rire cu servicii sociale, pentru 
grupul vulnerabil ”persoane 
vârstnice”. 

-Implementarea în parteneriat cu 
A.P.L a proiectului ce vizează   
”reducerea inegalităţilor în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi 
promovarea incluziunii sociale prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  
sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate 
de colectivitățile locale”; 
    

- Organizarea de întâlniri între 
specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea si din S.P.A.S.–uri, în 
vederea îndrumării metodologice 
conform legislației în vigoare. 

 
 
 
• 1 parteneriat  

• 1 proiect în implemen-
tare 

 
 
 
 
 
 

 
• minim 4 întâlniri  
 

 
 
 

În implementare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
A.P.L. 

Alte instituţii  
 
 
 
 
 

D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea 
A.P.L. 

Alte instituții  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

4. 

 

Creșterea capacității Agenției 
de identificare a oportunită-
ților de angajare și sprijinirea, 
prin resurse proprii sau exter-
nalizate, a șomerilor, în găsi-
rea 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 orga-
nizate 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 

 
 
 

100% 
87 reuniuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția 
Județeană pentru 
Ocuparea Forței 
de Muncă Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Reuniuni organizate în scopul 
facilitării accesului angajatorilor la 
resurse naționale pentru pregătirea 
angajaților, astfel încât să crească 
eficiența programelor de formare 

Număr de reuniuni orga-
nizate în scopul facilitării 
accesului angajatorilor la 
resurse naționale pentru 
pregătirea angajaților, 
astfel încât să crească 
eficiența programelor de 
formare 

100 
3 reuniuni 

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

 
1 funcționar pregătit pro-
fesional 

 
0% 

Funcționarul va fi 
pregătit în semestrul 

al II-lea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Continuarea măsurilor de spri-
jin a angajaților și angajatori-
lor în perioada post-pandemie 
Covid-19, inclusiv prin susți-
nerea acestora din fonduri 
europene sau alte mecanisme 

 

Acordarea măsurilor de sprijin  an-
gajaților și angajatorilor în perioada 
post-pandemie Covid-19, inclusiv 
prin susținerea acestora din fonduri 
europene sau alte mecanisme 

Număr de angajatori  și 
angajați sprijiniți 

Indemnizație părinți 
pentru supraveghere 
copii 
Nr. de angajatori= 9 
Nr. de angajați=33 
 
Șomaj tehnic 
Nr. mediu de anga-
jatori=107 
Nr. mediu de anga-
jați=483 
 
Acordarea unei in-
demnizații lunare 
pentru salariații al 
căror timp de muncă 
a fost redus cu până 
la 80% din norma 
legală de lucru, 
respectiv 80% din 
salariul de încadrare 
=Kurzarbeit 
Nr. mediu de anga-
jatori=29 
Nr. mediu de anga-
jați=424 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția 
Județeană pentru 
Ocuparea Forței 
de Muncă Vâlcea 
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măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 
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Entitate 
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Acordarea unei sub-
venții lunare pe o 
perioadă de 12 luni,  
egală cu 50% din 
salariul angajatului, 
dar nu mai mult de 
2.500 lei, pentru 
fiecare șomer anga-
jat din rândul 
tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 16 şi 
29 de ani, șomeri cu 
vârsta de peste 50 
ani sau persoane 
disponibilizate și 
venite din străinătate 
 

Nr. mediu de anga-
jatori=21 
Nr. mediu de anga-
jați=28 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția 
Județeană pentru 
Ocuparea Forței 
de Muncă Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

5. 
Asigurarea unor măsuri de 
protecţie pentru victimele tra-
ficului de persoane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campanie privind identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată și subdeclarată în 
domenii susceptibile utilizării frec-
vente a acesteia (ex: construcții, 
protecție și pază, service auto, 
depozite, comerț etc.) 

• Nr.controale  
 

• Nr.sancţiuni 
contravenţionale 
 

• Nr.măsuri  

100% 
 

102 controale 
6 sancțiuni 

contravenționale 
134 măsuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Teritorial de 

Muncă Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campanie privind verificarea modu-
lui de respectare de către anga-
jatori a prevederilor Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional des-
făşurate de zilieri, cu modifi-cările şi 
completările ulterioare, şi a nor-
melor de aplicare a acesteia precum 
și a modului în care se derulează 
activitatea de înregistrare a zilierilor 
în registrul electronic de evidență a 
zilierilor 

• Nr.controale  
 

• Nr.sancţiuni 
contravenţionale 
 

• sNr.măsuri 

 
 
 

 
- 

Acțiune de identificare şi combatere 
a cazurilor de muncă nedeclarată și 
subdeclarată  în domeniul  prestă-
rilor de servicii (catering, livrare, 
curierat etc.) 

• Nr.controale  
 

• Nr.sancţiuni 
contravenţionale 

 

• Nr.măsuri 

100% 
 

681 controale 
88 sancțiuni 

contravenționale 
575 măsuri 
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Capitolul XIII. Familie, tineret și egalitate de șanse 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

1. 

 
Creșterea calității activităților 
de tineret la nivel local 

Întâlniri periodice cu organizaţiile 
neguvernamentale de tineret active 
din judeţ şi membrii Consiliului 
Judeţean al Elevilor Vâlcea 

Conform graficului de 
întâlniri 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția 
Județeană 

pentru Sport și 
Tineret Vâlcea6 

 
 
 
 
 
 
 

Sprijinirea constantă și sub-
stanțială a organizațiilor de/și 
pentru tineret de către 
M.F.T.E.S. și D.J.F.T. Vâlcea 

Organizarea Concursului Local de 
Proiecte pentru Tineret 

- - 

Facilitarea accesului tinerilor 
din mediul rural la o educație 
de calitate și oportunități de 
dezvoltare personală și socială 

Organizarea de acţiuni pentru tinerii 
din mediul rural 

- - 

Sprijinirea incluziunii sociale a 
tinerilor aflați în situații vulne-
rabile 

Organizarea de acţiuni în partene-
riat cu Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Vâlcea, Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Vâlcea 

- - 

Formarea și organizarea tine-
rilor ca actori implicați în co-
munitate 

Abordarea de teme precum învă-
țare nonformală, artă și cultură, 
mediu, cetățenie activă și educație 

- - 

 
6 Deoarece Ministerul Sportului și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sunt în reorganizare, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea 

nu a primit buget pentru organizarea  proiectelor destinate tinerilor: Concursul Local de Proiecte, Programe de tabere și eventimente de petrecerea timpului 
liber, alte activități pentru tineri. În consecință, DJST Vâlcea nu a avut capacitatea financiară să implementeze acțiunile incluse în Planul Anual de Acțiuni 
2022. Acțiunile realizate nu au implicat contribuții financiare din partea DJST Vâlcea, fiind susținute financiar doar de către parteneri.     
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de 
realizare a 

indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Formarea și organizarea tine-
rilor ca actori implicați în co-
munitate 

civică, democrație participativă, 
protecție împotriva știrilor false, 
educație, sănătate, stil de viață 
sănătos și sportul pentru toți, 
agrement și timp liber, voluntariat 
național și internațional, schimburi 
internaționale de tineri 

 
 
 
 
 
 
 

 
Direcția 

Județeană 
pentru Sport și 
Tineret Vâlcea 
 

Stimularea și încurajarea vo-
luntariatului 

Organizarea de acţiuni în parte-
neriat cu organizaţiile neguverna-
mentale de tineret din judeţ şi insti-
tuţiile publice locale 

Conform solicitărilor de la 
ONG-uri 

100% 

Program de tabere pentru 
elevi și studenți 

Organizarea de tabere naționale, 
tematice, sociale, handicap 

- 
- 

- 

Organizarea de evenimente și 
sejururi de petrecere a timpu-
lui liber pentru elevi și studenți 

Organizarea de activitati pentru 
petrecerea timpului liber pentru 
elevi și studenți 

- 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

2. 

 
 

Programe pentru creșterea 
nivelului de incluziune a 

tinerilor 

Programe, proiecte şi acţiuni în 
domeniul tineretului – cf. Prevede-
rilor Legii nr.350/2005 privind regi-
mul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru acti-
vităţi nonprofit de interes general. 

 
 

 

50,00 mii lei 97,30% 

 
 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 

3.  
Combaterea violenţei 

domestice 

1. Cunoaşterea şi aplanarea stărilor 
conflictuale în vederea prevenirii 
faptelor de violenţă 
 

2. Organizarea de activităţi preven-
tive în domeniu 

 

• Număr stări conflictuale 
intrafamiliale identificate 
și aplanate  

 

• Număr infracţiuni violen-
ţă domestică sesizate 

 
345 (-23) 

 
 

 
639 (+121) 

 

 
 

Inspectorat de 
Poliţie Judeţean 

Vâlcea 

 

 

 

 

Capitolul XIV. Cultură 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1. 
 

Întărirea capacităţii instituţio-
nale în elaborarea politicilor 
publice în domeniul culturii şi 
de management al programe-
lor în domeniul cultural, a 
stimulării industriilor creative, 
promovarea creaţiei contem-
porane şi a diversităţii cultu-
rale româneşti, promovarea 
expozițiilor, simpozioanelor,  
culturii scrise naționale 
 

 

Cunoașterea şi promovarea valori-
lor culturale vâlcene prin mass-me-
dia 

Număr 
informări/comunicate de 
presă/articole interviu 

28 

 
 
 
 

Direcţia 
Judeţeană 

pentru Cultură 
Vâlcea 

 
 
 
 
 

Editarea lunară a agendei culturale 
vâlcene  

12 

 
 

50% 
6 

 
 

Evidenţa, clasare: Documentaţii de clasare/ 
declasare 

Nu au fost cazuri 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Protejarea și punerea în va-

loare a patrimoniului cultural 
naţional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuneri de clasare/declasare a 
monumentelor istorice şi a siturilor 
arheologice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia 
Judeţeană 

pentru Cultură 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuneri de clasare/declasare a 
bunurilor culturale mobile în cate-
goriile juridice tezaur şi fond 

Documentaţii de clasare/ 
declasare 

Nu au fost cazuri 

Înregistarea în baza de date teri-
toarială a bunurilor culturale clasate 
în fond sau tezaur  

Număr bunuri culturale 

mobile clasate 
Nu au fost cazuri 

Identificarea si inventarierea, mo-
numentelor de for public 

Număr monumente de for 

public inventariate 
2 

Prevenirea şi combaterea încalcă-
rilor legislatiei în vigoare:  
Avizarea documentaţiilor privind 
intervenţiile 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 

Număr avize emise 44 

Exercitarea dreptului de preemţiune 
al statului în condiţiile legii  

Număr dosare preemţiune 5 

Eliberarea certificatelor de descăr-
care de sarcină arheologică în baza 
O.G. 43/2000 republicată, privind 
protejarea patrimoniului arheologic 
şi alte acorduri în baza Legii minelor 
nr. 85/2003 

Număr certificate de 

descărcare de sarcină 
arheologică                

Număr acorduri 

 
1 

 
 

30 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Protejarea și punerea în va-
loare a patrimoniului cultural 
naţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea impactului anumitor pro-
iecte publice și private asupra 
mediului în conformitate cu Legea 
292/2018 

Număr puncte de vedere 175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia 
Judeţeană 

pentru Cultură 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliberarea, pe baza expertizei sau a 
avizului Comisiei Naţionale a 
Muzeelor şi Colecţiilor, în baza Legii 
182/2000 privind protejarea patri-
moniului cultural mobil, a certifi-
catelor de export temporar sau 
definitiv 

Număr certificate de export 

temporar sau definitiv 
Nu au fost cazuri 

Gestionarea descoperirilor întâm-
plătoare de bunuri culturale arheo-
logice, epigrafice, numismatice, pa-
leontologice sau geologice, cu ca-
racter întâmplător 

Număr de bunuri culturale 

descoperite întâmplător 
12 

Înregistrarea şi verificarea docu-
mentaţiilor privind amplasarea mo-
numentelor de for public şi trans-
miterea acestora spre avizare 
Comisiei Naţionale pentru 
Monumentele de For Public 

Număr documentaţii 

 
Nu au fost cazuri 

Inspecţii periodice privind starea de 
conservare şi securitate a monu-
mentelor istorice şi siturilor arheo-
logice  

Număr inspecţii 10 

Inspecţii periodice privind starea de 
conservare şi de securitate a bu-
nurilor culturale mobile clasate 

Număr inspecţii/ 

consultanţe 
1 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 aflate în evidenţă şi/sau pentru a 
acorda consultanţe de specialitate 
proprietarilor sau titularilor altor 
drepturi reale 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

2. Digitalizare 

Continuarea transpunerii fișelor 
analitice de evidență pe suport digi-
tal în programul DOCPAT și a fișelor 
de conservare 

   400 
 

1.000 

100% 
(pentru sem. I) 

 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean 

Vâlcea Muzeul 
Memorial 
„Nicolae 

Bălcescu”7  
  

Salvgardarea fondurilor arhi-
vistice 

Digitizarea 200 documente 
100% 

      (pentru sem. I) 

Muzeele și patrimoniul mobil 
Refacerea tematicii expoziției de 
bază 

Refacerea tematicii expo-
ziției de bază  tematică 
pentru cabinetul masonic 
(2 săli), tematica pentru 
sala de expoziții tempo-
rare, tematica pentru bise-
ricuța de lemn (100%) 

 

100% 
      (pentru sem. I) 

Educație prin cultură 

Programe cultural–pedagogice, se-
siuni, comunicări, concurs, tabără, 
work-shop, lansări de carte. 

18 evenimente 

 
100% 

      (pentru sem. I) 

 
7 În anul 2022 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 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Eficientizarea serviciilor exis-
tente/crearea de noi servicii 

de bibliotecă 

Dezvoltarea de noi servicii de biblio-
tecă bazate pe noile tehnologii, în 
acord cu nevoile comunităţii. 

1 Club de coding 
(programare)  pentru copii 

 
100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Biblioteca 
Județeană 

Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizarea unor manifestări 
cultural-artistice şi ştiinţifice 
de prestigiu 

Desfășurarea activităților și eveni-
mentelor culturale conform Progra-
mului minimal anual; 
- lansări de carte; 
- colaborarea cu celelalte instituţii 
de cultură; 
- colaborarea directă cu mari artişti, 
scriitori, pictori din ţară şi din 
străinătate; 
- colaborări şi parteneriate cu 
uniunile de creaţie; 

500 evenimente 
 

70% 
 

Dezvoltarea profesională conti-
nuă a personalului 

- participarea la formele de 
pregătire profesională; 
- participarea şi organizarea unor 
schimburi de experienţă; 
- colaborarea cu ANBPR, ca furnizor 
de cursuri specializate. 

10 angajați instruiți 
 

30% 
 

Consolidarea imaginii institu-
ţiei 

- comunicarea permanentă cu 
mass-media; 
- promovarea ofertei de servicii a 
bibliotecii şi a manifestărilor cultu-
rale organizate; 
- actualizarea site-ului şi a paginii 
oficiale de Facebook. 

200 articole de presă 

1.500 postări 
90% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Întărirea funcţiei metodologi-
ce la nivelul reţelei de biblio-
teci publice din judeţ 

- planificarea consfătuirilor profe-
sionale; 
- implicarea bibliotecarilor din bi-
bliotecile publice locale în formele 
de pregătire profesională continuă 
organizate şi desfăşurate de biblio-
tecă 

 
 

o consfătuire profesională 
 

5 bibliotecari instruiți 
 

50% 
 

 
 
 
 
 

 
Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Biblioteca 
Județeană 

Vâlcea 

 
 
Atragerea de resurse finan-
ciare suplimentare 

- servicii contra-cost (xerox, 
închirieri săli, permise); 
- inițierea de programe şi proiecte 
cu fonduri naţionale şi europene; 
- atragerea şi fidelizarea sponso-
rilor. 

 
 

500 permise 
2 proiecte cu finanțare 

europeană 

75% 

Extinderea cooperării cu alte 
instituţii şi ONG-uri de profil 
din străinătate 

 

- colaborări cu ambasadele şi cen-
trele culturale 
 

2 schimburi de 
experiență 

50% 
 

 
Restaurare patrimoniu cultu-
ral imobil şi mobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurare monumente istorice 
(Muzeul de Artă, Muzeul Satului 
Vâlcean, Complexul Muzeal 
Măldărești);  
 
Restaurare - conservare a 
patrimoniului mobil în cadrul Secţiei 
de Restaurare – Conservare; 
 
Activități și lucrări administrative  
pentru protejarea și îmbogățirea 
patrimoniului instituției   
 

1. Reorganizarea expoziției 
de bază de la Muzeul de 
Artă 
2. Înrămare lucrări din 
patrimoniul Muzeului de 
Artă aflate în colecția 
Pictură (colecția Maria 
Billek) și altele în vederea 
realizării expoziției. 
- Informatizarea listelor de 
inven-tarier pentru colec-
ţiile Pictură, Pictură 
istorică, Grafică, Tapiserie, 

50% 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean 

Vâlcea - Muzeul 
Judeţean 
„Aurelian 

Sacerdoţeanu”- 
Vâlcea 

prin secţiile: 
Artă,Etnografie, 

Istorie şi 
Laboratorul de 
Restaurare  - 
Conservare 



 138 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Restaurare patrimoniu cultu-
ral imobil şi mobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costești, Sculptură ; Fond 
Documentar și Carte 
Patrimoniu. 
-Informatizarea în sistemul 
DOCPAT- lucrările care vor 
intra in gestiune în 
colecţiile Pictură, Pictură 
istorică, Costești, Grafică, 
Tapiserie, Sculptură  Fond 
Documentar și Carte 
Patrimoniu 
- Pregătirea materialelor 
pentru Comisia de achiziţii, 
donaţii şi eva-luare, în 
vederea înregistrării în ges-
tiune pe colecţii, a tuturor 
pieselor dobândite prin 
donaţii și  achiziţii 
(permanent) 
- Întocmirea dosarelor în 
vederea clasării patrimo-
niului cultural pentru ca-
tegoria fond sau tezaur (nr 
de dosare →10) 
- Introducerea în registrul 
de evidență și în patri-
moniu a pieselor  provenite 
din achiziții și donații; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean 

Vâlcea - Muzeul 
Judeţean 
„Aurelian 

Sacerdoţeanu”- 
Vâlcea 

prin secţiile: 
Artă,Etnografie, 

Istorie şi 
Laboratorul de 
Restaurare  - 
Conservare 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Restaurare patrimoniu cultu-
ral imobil şi mobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tratarea și acolo unde se 
impune restaurarea piese-
lor de mobilier (scaune, 
canapele) din Casa 
Memorială I.G. Duca; 
4. Efectuarea tratamen-
tului cu substanțe specifice 
pentru prevenirea sau 
combaterea atacului biolo-
gic  xilofag asupra monu-
mentelor tradiționale arhi-
tecturale cât și asupra 
obiectelor de patrimoniu 
din lemn aflate în incinta 
acestora sau în depozite, în 
conformitate cu legile în 
vigoare privind protecția 
patrimoniului la Muzeul 
Satului Vâlcean – Bujoreni 
și Complexul Muzeal 
Măldărești; 
5. Efectuarea tratamen-
telor de conservare pre-
ventivă asupra obiectelor 
textile din inventarul 
Muzeului Satului Vâlcean – 
Bujoreni și Complexul 
Muzeal Măldărești; 

50% 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean 

Vâlcea - Muzeul 
Judeţean 
„Aurelian 

Sacerdoţeanu”- 
Vâlcea 

prin secţiile: 
Artă,Etnografie, 

Istorie şi 
Laboratorul de 
Restaurare  - 
Conservare 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Restaurare patrimoniu cultu-
ral imobil şi mobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Activități și lucrări administrative 
pentru buna funcţionare a activității 
în cadrul imobilelor instituției 
precum și a sistemelor antiincendiu 
şi antiefracţie la toate muzeele. 

6. Restaurarea obiectelor 
de patrimoniu: 
- Restaurare carte veche, 
docu-mente, manuscrise: 
restaurarea a 2 docume-
nte istorice (nr. inv: 1941, 
1949); tratamente speci-
fice aplicate în vederea 
stopării degradării. 
- Restaurare ceramică: 
restaurarea unui număr 
de 2 vase arheologice 
(castron nr. inv. 1449, 
căniță); întocmirea unei 
fișe de conservare –
restaurare a vasului 
depozit de la Gușoieni; 
- Restaurare lemn: resta-
urarea unui număr de 10 
obiecte din lemn (masă 
pastorală pliantă, scaun 
tapițat, baniță cu toartă, 
bancă din lemn Casa 
Prundeni, bancă din lemn 
Casa Bujoreni, cruce de 
mână, pristolnic, 
policandru); 
- Restaurare textile: 
restaurare zăvelcă, nr. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consiliul 
Județean 

Vâlcea - Muzeul 
Judeţean 
„Aurelian 

Sacerdoţeanu”- 
Vâlcea 

prin secţiile: 
Artă,Etnografie, 

Istorie şi 
Laboratorul de 
Restaurare  - 
Conservare 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Restaurare patrimoniu cultu-
ral imobil şi mobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inv. 371 din colecția 
Complexului Muzeal 
Măldărești; 
- Restaurare pictură tem-
pera: restaurare icoană 
Schimbarea la față 
(integrare cromatică, 
vernisare). 

7. Finalizare finisaje şi 
dotări interioare la obiec-
tivul Primăria Genuneni  de 
la Muzeul Satului Vâlcean 
(fina-lizare 2022) și pune-
rea în scenă a expoziției 
din cadrul acestui obiectiv; 
8. Construire popicărie 
tradițională în incinta 
Muzeului Satului Vâlcean-
Bujoreni;  
9. Zugrăvirea și efectuarea 
de reparații la Casa 
Memorială I.G. Duca 
(interior și exterior) 
precum și tocărie (feres-
trele și ușile de la intrare) 
10. Repararea zidului de 
incintă de la terasa Casei 
Memoriale I.G. Duca și 
completarea aleii de piatră 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean 

Vâlcea - Muzeul 
Judeţean 
„Aurelian 

Sacerdoţeanu”- 
Vâlcea 

prin secţiile: 
Artă,Etnografie, 

Istorie şi 
Laboratorul de 
Restaurare  - 
Conservare 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Restaurare patrimoniu cultu-
ral imobil şi mobil 

din curtea interioară pe 
porțiunea fântână-grup 
sanitar; 
11. Finalizare construire a 
gardului de împrejmuire 
exterioară a Muzeului 
Satului Vâlcean - Bujoreni; 
12. Refacerea gardului de 
incintă al sediului 
administrativ de la Muzeul 
Satului Vâlcean – Bujoreni;  
13. Reabilitare cladire 
depozit din situl arheologic 
Buridava Romană – 
Stolniceni;   
14. Achiziționarea, trans-
portul, spargerea și 
depozitarea lemnelor de 
foc la Muzeul Satului 
Vâlcean – Bujoreni și 
Complexul Muzeal ”Culele 
de la Măldărești”. 

 
 
 

100% 
 
 
 

10% 
 
 
 

25% 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean 

Vâlcea - Muzeul 
Judeţean 
„Aurelian 

Sacerdoţeanu”- 
Vâlcea 

prin secţiile: 
Artă,Etnografie, 

Istorie şi 
Laboratorul de 
Restaurare  - 
Conservare 

 

Promovarea patrimoniului cul-
tural  mobil prin expoziţii și al-
te manifestări 
 

 

 

 

 

Amenajarea expoziţiilor atât în 
incinta muzeului cât şi în afara lui, 
punerea în scenă a expoziţiilor în 
funcţie de specificul fiecărei secţii. 
S-a încheiat un parteneriat cu 
Televiziunea VTV, pentru a se 
vedea la televiziunea locală 

Muzeul de Artă:  9 expo-
ziţii temporare propuse 
și alte manifestari: 
Expoziții temporare: 
Expoziție temporară de 
pictură - semnată de 
Dumitru Gorzo 

50% 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea - 

MJASV, prin 
secţiile: 

Artă,Etnografie, 
Istorie şi 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Promovarea patrimoniului cul-
tural  mobil prin expoziţii și al-
te manifestări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

manifestările muzeului. 
Promovarea muzeului prin emisiuni 
la televiziune în care sunt invitaţi 
specialiştii noştri pe diverse teme, 
apariţii în presa scrisă şi on line. 
Deplasarea în şcoli şi grădiniţe a 
muzeografilor noştri, care şi-au 
propus câştigarea acestui segment 
de vizitatori, copiii. 
 

Expoziție temporară de 
pictură ”Biserici din Rm. 
Vâlcea” -  
semnată Gabriela Herbel; 
Expoziție temporară de 
pictură - Cătălin Băluț; 
Expoziție temporară de 
pictură – Marius Burhan; 
Expoziție temporară -expo-
ziție dedicată Imnului 
Național; 
Expoziție temporară de 
pictură - Dominic Teleki; 
Expoziție temporară 
”Grupul din Sud”- artiști din 
județul Olt; 
Expoziție temporară re-
trospectivă - Maria Billek - 
Fratoștițeanu; 
Expoziție temporară: ”Con-
formism/ Nonconformism”. 
 

Manifestări: 
- Redactarea de articole de 
specialitate, dintre care 
unul spre publicare în 
revista Buridava; 
- Intervenţii în presă, la 
televiziuni şi în mediul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorul de 
Restaurare  - 
Conservare; 
UAP filiala 
Vâlcea; 

Primăria-Rm. 
Vâlcea 

Liceul de Artă 
”Victor 

Giuleanu”-
Vâlcea 

UAP România -
Filiala de 
pictură 

BUCUREȘTI 
UAP – Craiova 
UAP - Pitești 
UAP - Sibiu 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Promovarea patrimoniului cul-
tural  mobil prin expoziţii și al-
te manifestări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

online pentru  populariza-
rea activităţii Muzeului de 
Artă; 
- Postare virtuală săptă-
mânală pe pagina de 
facebook: 5 lucrări de artă 
plastică din colecțiile 
muzeului. 
- Participarea la comisii, 
simpozioane și evenimente 
regionale, naționale și 
internaționale în vederea 
cercetării și dezvoltării 
patrimoniului; 
 
Muzeul Satului Vâlcean, 7 
expoziţii temporare  şi 
alte manifestări (6):  
Expoziții temporare: 
Expoziția temporară: ”Din 
lumea satului – Anul Nou 
de primăvară”; 
Expoziția de icoane - 
Școala de la Vlădești 
ediția a V-a; 
Expoziția temporară: 
”Copilăria, o joacă”; 
Expoziție și manifestare 
culturală: ”Ziua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJASV, 
Parteneri: 
Centrul 

Judeţean 
pentru 

Conservarea şi 
valorificarea 
Tradiţiilor 
populare 
Vâlcea; 

Laboratorul de 
Conservare 
Restaurare 

MJASV; 
 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Promovarea patrimoniului cul-
tural  mobil prin expoziţii și al-
te manifestări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Universală a Iei”; 
Expoziția temporară: 
”Lada de zestre, constan-
te sociale, estetice și 
rituale”; 
Expoziția 
temporară:”Tradiție și 
meșteșug în spațiul 
vâlcean”; 
Expoziția temporară: 
”Meşteşugul împletiturilor 
din nuiele în spațiul 
oltenesc”. 
 
Manifestări: 
- Hramul monumentului 
de arhitectură tradițională 
transferat din comuna 
Pietrari; 
- Hramul monumentului 
de arhitectură tradițională 
transferat din comuna 
Crețeni; 
- Hramul monumentului 
de arhitectură tradițională 
transferat din comuna 
Nicolae Bălcescu; 
- Zilele comunei Bujoreni – 
manifestare culturală în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria 
comunei 
Bujoreni; 

DJVAN-Vâlcea 
 
 

MJASV, 
prin secţiile: 

Artă, 
Etnografie, 
Istorie şi 

Laboratorul de 
Restaurare  - 
Conservare; 

Muzeul 
”Alexandru 
Ștefulescu” 
Târgu Jiu; 

Muzeul 
Regional 
Craiova; 
Muzeul 

Judeţean Olt; 
Muzeul Național 

Brukenthal; 
Muzeul Național 

al Unirii 
– Alba Iulia; 
Universitatea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Promovarea patrimoniului cul-
tural  mobil prin expoziţii și al-
te manifestări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

parteneriat cu Primăria 
Bujoreni și Consiliul 
Județean Vâlcea; 
- Ignatul la români - 
manifestare culturală in 
parteneriat cu Consiliul 
Județean Vâlcea; 
- Efectuarea de cercetări 
etnografice de teren în 
scopul îmbogăţirii patri-
moniului existent (martie-
noiembrie); 
 

Muzeul de Istorie a 
Judeţului Vâlcea, 8 expo-
ziţii temporare propuse 
şi alte manifestări:  
 

”Surprinzătorul Dali ” - 
expoziție temporară itine-
rată din Paris; 
EXPONATUL 
SĂPTĂMÂNII, proiect per-
manent care a debutat în 
2020 cu: exponatul lunii 
ianuarie; 
Expoziția temporară:” 
Bucătăria Baroc”; 
Expoziția temporară: 
„Ordine de dans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”1 Decembrie”-
Alba Iulia 

Muzeul Național 
al României; 

Institutul 
Național 

de Arheologie 
”Vasile Pârvan” 

București 
 

MJASV, prin 
secţiile: 
Artă, 

Etnografie, 
Istorie şi 

Laboratorul de 
Restaurare  - 
Conservare; 

 
 

Partenerii: 
Inspectoratul 

Județean 
Valcea; 

Școlile: Horezu, 
Măldărești, 
Vaideeni, 
Slătioara, 
Costești; 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Promovarea patrimoniului cul-
tural  mobil prin expoziţii și al-
te manifestări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Expoziția temporară: „10 
ani de cercetări arheo-
logice preventive” 
Expoziție de pictură și 
tapiserie  - Lucica Pușcaș; 
Expoziția temporară: 
„Marile descoperiri arheo-
logice din judeţul Vâlcea” 
”Traian. Împăratul cuce-
ritor al Daciei și 
Mesopotamiei”  expoziție 
temporară internațională; 

 

-Lansare nr. XV din revista 
Buridava; 
-Lansare de carte „Prima 
epocă a fierului în Oltenia. 
Hallstattul timpuriu şi 
mijlociu.” 
 Muzeul de arheologie 
şi artă bisericească Gh. 
Petre Govora – funcţio-
nează în incinta primăriei 
oraşului Govora Băi, iar 
expoziţia de bază este 
„Colecţia de Arheologie şi 
Artă Bisericească-
Gheorghe Petre Govora”, 
din Băile Govora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubul de Copii 
Horezu 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Promovarea patrimoniului cul-
tural  mobil prin expoziţii și al-
te manifestări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Complexul Muzeal 
Măldăreşti, 2 expoziții 
temporare și alte mani-
festări: 
    După redeschiderea 
muzeelor, Complexul 
Muzeal Măldărești înregis-
trează un număr tot mai 
mare de vizitatori. Pentru 
anul 2022 sunt propuse 
următoarele: 
Expoziția temporară: 
,,Zăvelca Oltenească – 
Măiestrie și culoare”; 
- organizare tabără de 
pictură cu vernisarea expu-
nerii a lucrărilor 
”Măldărești Plein-Air” ediția 
a VIII-a; 
- organizare minifestival de 
muzică lăutărească veche 
cu public ”Bordeiaș, bordei, 
bordei, ....”; 
- realizare proiect 
educațional ”Scoala de la 
muzeu”; 
- realizarea de emisiuni 
culturale si de promovare 
turistică a Complexul 

50% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Promovarea patrimoniului cul-
tural  mobil prin expoziţii și al-
te manifestări 

Muzeal Măldăreşti în 
circuitele turistice precum 
și incheierea de partene-
riate cu anumite agenții de 
turism pentru inscrierea 
complexului în circuitele 
acestora. 
 

Muzeul Viei şi Vinului 
Drăgăşani a fost restau-
rat cu fonduri europene 
nerambursabile obţinute 
de primăria Drăgăşani. 
Muzeul Judeţean a orga-
nizat expoziţia de bază cu 
piese aduse de la Muzeul 
Satului Vâlcean. Expoziţia 
se vizitează, iar custode 
este un muzeograf, anga-
jat al nostru, care nu a avut 
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 neram-
bursabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Cercetare etnografică, istori-
că,  patrimoniu artă, conserva-
rea patrimoniului și  valorifica-
rea acesteia prin publicarea de 
articole ştiinţifice 

Numărul XV al Buridavei va fi tipărit 
şi lansat în 2022.  

- 19 de teme de cercetare; 
- 14 articole ştiinţifice, scri-
se 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. 
- Lansare de carte „Prima 
epocă a fierului în Oltenia. 
Hallstattul timpuriu şi 
mijlociu.” 

50% 
 

MJASV, prin: 
Consiliul 

Ştiinţific şi 
Colectivul de 
redacţie al 

revistei 
„Buridava". 

 
 

 
Completarea Băncii 

Etnoculturale a Vâlcii (BEV) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Continuarea studiului de teren pen-
tru completarea Băncii Etnocul-
turale a Vâlcii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cercetarea culturii tradi-
ţionale în vederea elabo-
rării unor studii de specia-
litate transferării unor mo-
numente de arhitectură, 
depistării unor noi piese 
muzeistice; 
2. Cercetare etnografică de 
teren pe raza județului; 
3. Elaborarea unui număr 
de 4 teme etnoculturale de 
cercetare, respectiv: ” 
Importanța focului în 
cotidianul tradițional 
românesc”, ” Portul popu-

50% 
 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea - 

MJASV, prin 
secţiile: Artă, 
Etnografie şi 

Istorie 
(arheologie). 

 
DJVAN-Vâlcea - 

partener 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Completarea Băncii 
Etnoculturale a Vâlcii (BEV) 

 
 
 
 
 
 
Cercetări arheologice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatizare 

lar ungurenesc din 
colecțiile Muzeului Satului 
Vâlcean”, ” Muzee şi 
colecţii rurale”, ” Biserici de 
lemn din sudul județului 
Vâlcea”; 
4. Cercetări arheologice de 
teren pre-ventive şi de 
supraveghere precum și 
pereghieze efectuate în 
vederea descărcărilor de 
sarcină arheologică pre-
cum și pentru depis-tarea 
unor noi zone de interes 
arheologic. 
5. Participarea la cerce-
tările arheologice sistema-
tice de la Buridava Dacică 
și  Hurezani; 
6. Realizarea numărului de 
fişe de obiecte de patri-
moniu propus în consiliul 
științific al instituției, în 
programul de baze de date 
DocPat, la toate secţiile. 

Educaţia muzeală pentru elevi 
 

 

 
 

Proiecte educaţionale (13) 
 
 

 

- - ”Ora  de  desen la 
muzeu”; 
- Icoane - Școala de la 
Vlădești 

50% 
 

Consiliul 
Județean 

Vâlcea - MJASV 
prin secţiile: 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Educaţia muzeală pentru elevi 
- - ”Satul bunicilor”; 

- Zilele comunei Bujoreni; 
- - Ziua Recoltei; 
- - Ignatul la români; 

-”Atelierul de Arheologie”; 
- ”Legionari romani la 
porțile Buridavei! ”; 
- „Acasă la Anton Pann”; 
- „Lecţia de istorie la 
muzeu”; 
-”Scoala de la muzeu”; 
 

- - ”Școala Altfel”; 
- Noaptea muzeelor – 
proiect educațional națio-
nal 

Artă, Etnografie 
şi Istorie 

(arheologie); 
 

Parteneri: 
Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Primăria 
comunei 
Bujoreni; 

Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Vâlcea; 
Liceul de Artă 

”Victor 
Giuleanu”-

Vâlcea 
Scoala Tache 

Ionescu; 
Școlile: Horezu, 

Măldărești, 
Vaideeni, 
Slătioara, 
Costești; 

Clubul de Copii 
Horezu 

 

Parteneriate culturale 

 
 

Expoziţii de: 
- arte plastice; 
- etnografie; 

- 36 acţiuni culturale 
propuse organizate prin 
parteneriat dintre care: 

50% 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

- MJASV şi 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Parteneriate culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- 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 conservarea și 
restaurarea patrimoniului care se 
desfășoară în cadrul secțiilor 
instituției. 

 

- 10 expoziţii temporare de 
arte plastice; 
- 16  expoziţii temporare 
de istorie, arheologie și 
etnografie; 
- 10 manifestări culturale. 
Intervenţii în presă şi 
televiziune, precum şi în 
mediul online, cu scopul 
popularizării activităţii mu-
zeului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  

partenerii: 
Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 
Vâlcea prin 

grădiniţe, şcolile 
gimnaziale și 

liceele din 
Râmnicu Vâlcea; 
Şcoala „Tache 
Ionescu” Rm. 

Vâlcea; 
Palatul Copiilor- 

Râmnicu Vâlcea; 
Școlile: Horezu, 

Măldărești, 
Vaideeni, 
Slătioara, 
Costești; 

Clubul de Copii 
Horezu.; 
Direcţia 

Judeţeană 
pentru Cultură 

Vâlcea, 
UAP România- 
Filiala Vâlcea; 

UAP filiala 
Vâlcea; 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

Parteneriate culturale 
Primăria-Rm. 

Vâlcea 
Liceul de Artă 

”Victor 
Giuleanu”Vâlcea 
UAP România -

Filiala de 
pictură 

BUCUREȘTIA 
UAP – Craiova 
UAP - Pitești 
UAP – Sibiu 

Centrul Judeţean 
pentru 

Conservarea şi 
Promovarea 

Culturii 
Tradiţionale 

Vâlcea ; 
Arhiepiscopia 
Râmnicului; 

Biblioteca 
Judeţeană „Antim 

Ivireanu”; 
Muzeul 

”Alexandru 
Ștefulescu” 
Târgu Jiu; 



 155 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Muzeul Regional 
Craiova; 
Muzeul 

Judeţean Olt; 
Muzeul Național 

Brukenthal; 
Muzeul Național 

al Unirii 
– Alba Iulia; 
Universitatea 

”1 Decembrie”-
Alba Iulia 
Institutul 
Național 

de Arheologie 
”Vasile Pârvan”  

București; 
În domeniul cercetării, conser-
vării și promovării culturii tra-
diționale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- „Alegerea de june” - Sărbătoare 
tradițională a comunității, 6 
ianuarie, Muereasca; 
- Concert de muzică militară, 
susținut de Fanfara județeană 
„Constantin Brâncoveanu”, 13 
ianuarie, Rm. Vâlcea; 
- Participarea Fanfarei județene 
„Constantin Brâncoveanu” a 
CJCPCT Vâlcea, la ceremonia desfă-
șurată în contextul sărbătoririi Zilei 

- Număr proiecte culturale 

în domeniu 21; 

- Număr beneficiari direcți: 

creatori populari, inter-

preți de folclor, spe-

cialiști, cercetători, per-

sonalități culturale: 2475; 

- Număr beneficiari indire-

cți: 6000 animatori cultu-

rali, spectatori, vizitatori, 

147,60%  
Consiliul 

Județean Vâlcea 
– Centrul 

Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea 

Culturii 
Tradiționale         

(CJCPCT) Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

În domeniul cercetării, conser-
vării și promovării culturii tra-
diționale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unirii Principatelor Române”, 24 
ianuarie, Rm. Vâlcea;  
- Membrii  Orchestrei  profesioniste 
„Rapsodia  Vâlceană"  au  fost 
„Oaspeții dragi la ceas de seară”, la 
postul de Televiziune  VTV, pentru 
a promova albumul de muzică 
populară  „Vâlcea - cel mai frumos 
județ din România"; 
- Concert de muzică militară din 
repertoriul național, susținut de 
Fanfara județeană „Constantin 
Brâncoveanu” a CJCPCT Vâlcea, în 
cadrul manifestării dedicate 
Cercurilor Școlare „Cultul Eroilor”, 
10 februarie, Rm. Vâlcea;  

-„Întâlnire cu Nichi Ursei”, reuniune 
literară în memoria marelui 
epigramist vâlcean, 12 februarie, 
Rm. Vâlcea; 
- Concert festiv de muzică militară, 
al Fanfarei județene „Constantin 
Brâncoveanu” a CJCPCT Vâlcea și  
prilejuit de împlinirea a 54 de ani de 
la înființarea Cercului  Militar 
Județean Vâlcea, 17 februarie, Rm. 
Vâlcea; 
-„Dragobetele, sărbătoarea dra-
gostei la români”, eveniment 

iubitori de cultură tradi-

țională – copii, tineri, 

maturi 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

– Centrul 
Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea 

Culturii 
Tradiționale         

(CJCPCT) Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

În domeniul cercetării, conser-
vării și promovării culturii tra-
diționale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

integrat ciclului de manifestări  
ZIUA TRADIȚIEI – „Anul Nou de 
Primăvară”, ediția a XV-a,  24 
februarie, on-line, platforma 
Google Meet; 
-„Mărțișorul - Tradiții, practici și 
credințe populare”, eveniment 
cultural organizat în contextul  
ciclului de manifestări „ZIUA 
TRADIȚIEI - Anul Nou de 
primăvară”, 1 martie, Colonie – 
Rm. Vâlcea; 
- Concert de muzică militară, sus-
ținut de Fanfara județeană 
„Constantin Brâncoveanu” a 
CJCPCT Vâlcea, în cadrul 
manifestării dedicate „Zilei de 8 
martie”, la Centrul de Perfecționare 
Geniu și EOD „Panait Donici” din 
Rm. Vâlcea, 7 martie, Rm. Vâlcea; 
- Spectacol extraordinar „Vestitorii 
primăverii”, susținut de Orchestra 
profesionistă „Rapsodia vâlceană”, 
17 martie, Rm. Vâlcea; 
- „Salonul Național al Cărții de 
Etnologie”, ed. a XXIII-a, 23-26 
martie, Rm. Vâlcea; 

- Concert de promenadă, susținut 
de Fanfara județeană „Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consiliul 

Județean Vâlcea 
– Centrul 

Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea 

Culturii 
Tradiționale         

(CJCPCT) Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

În domeniul cercetării, conser-
vării și promovării culturii tra-
diționale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brâncoveanu” a CJCPCT Vâlcea, la 
Catedrala „Înălțarea Domnului” – 
Ostroveni, 25 martie, Rm. Vâlcea; 
-„Hora costumelor” – Sărbătoarea 
portului popular vâlcean, ediția a 
50-a, 17 aprilie, Pietrari; 
- Concert folcloric susținut de 
Orchestra profesionistă „Rapsodia 
Vâlceană”, 29 aprilie, Horezu; 
- Concert al Orchestrei profesioniste 
„Rapsodia Vâlceană”,7 mai, Drobeta 
Turnu Severin; 
- Concert al Orchestrei profesioniste 
„Rapsodia Vâlceană”, 15 mai, 
Vlădești; 
- Târgul meșterilor populari  vâlceni  
eveniment integrat complexului de 
manifestări „Zilele Râmnicului 2022 
– 634 de ani de la prima atestare 
documentară a Râmnicului”, 20-22 
mai, Rm. Vâlcea; 
- Concert al Orchestrei profesioniste 
„Rapsodia Vâlceană”, 21 mai, 
Păușești-Otăsău; 
- Concert al Orchestrei profesio-
niste „Rapsodia Vâlceană”, 22 mai, 
Călimănești; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

– Centrul 
Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea 

Culturii 
Tradiționale         

(CJCPCT) Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

În domeniul cercetării, conser-
vării și promovării culturii tra-
diționale 

- Concert al Orchestrei profesio-
niste „Rapsodia Vâlceană”, 29 mai, 
Galicea; 
- Concert al Orchestrei profesio-
niste „Rapsodia Vâlceană”, 2 iunie, 
Popești; 
- Participarea Fanfarei Județene 
„Constantin Brâncoveanu”  la 
Ceremonia militară organizată  la 
Monumentul eroilor din satele 
Aldești și Blidari,  2 iunie, Golești; 
- Târgul Ceramicii Populare 
Românești  „Cocoșul de Hurez”, 
ediția    a 50-a, 3-5 iunie, Horezu; 
- Concert al Orchestrei profesio-
niste „Rapsodia Vâlceană”, 5 iunie, 
Berislăvești; 
-Festivalul Călușului Vâlcean,  10 
iunie, Rm. Vâlcea; 
- Concert al Orchestrei profesio-
niste „Rapsodia Vâlceană”, 12 iunie, 
Dănicei; 
- Festivalul Călușului Vâlcean, ed. a 
XII-a, 13 iunie, Șirineasa; 
-„Întâlniri de tezaur” – expoziție și 
atelier practic de promovare a unor 
meșteșuguri tradiționale din dome-
niile: olărit, arta lemnului, confec-
ționarea măștilor tradiționale, țesut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

– Centrul 
Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea 

Culturii 
Tradiționale      

(CJCPCT) Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

cusut, realizarea podoabelor tradi-
ționale etc., 21 iunie, INP București 
- „Vâlcea – ne stă bine în ie!”, 24 
iunie, Muzeul Satului Vâlcean; 
- Târg al meșterilor populari vâl-
ceni  derulat în cadrul Complexului 
de manifestări dedicat Zilei Univer-
sale a Iei, 25-26 iunie, Salina 
Ocnele Mari; 

În domeniul educației perma-
nente, al animației culturale 
 

- Finala Concursului „Vâlcea – colț 
de rai”,  ediția a X-a, 15 ianuarie,   
on-line; 
-„Eternul Eminescu...”, ed. a IX-a, 
eveniment desfășurat în contextul  
Zilei Culturii Naționale a României, 
15 ianuarie, Schitul Ostrov 
Călimănești; 
-„In memoriam Dragoș Vrânceanu” 
Reuniune la 115 ani de la nașterea 
poetului - „Dragoș Vrânceanu în 
conștiința urbei”, 14 februarie, 
Băbeni; 
- Festival - concurs Național de 
Proză Scurtă „Gib Mihăescu”, ed. a 
XXIV-a, la 128 de ani de la nașterea 
scriitorului, 12 mai, Drăgășani; 
-„1 iunie în stil mare - Târgul 
copilăriei!”, 1 iunie, Muzeul Satului 
Vâlcean;  

- Număr proiecte culturale 
în domeniu 6; 

- Număr beneficiari direcți  
250 -  specialiști, per-
sonalități culturale, 
cadre didactice, elevi;  

- Număr beneficiari: 850 – 
vizitatori, iubitori de 
cultură 

 
 
În această perioadă s-a 
înregistrat o creștere sem-
nificativă a beneficiarilor 
direcți/indirecți în mediul  
on-line 

 
 
 
 
 

116,66% 

 
 

 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

– Centrul 
Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea 

Culturii 
Tradiționale          

(CJCPCT) Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

- Festival-concurs județean de crea-
ție literară și artă vizuală „Vâlcea 
artistică”, ediția a XXVI-a, 9 iunie, 
Rm. Vâlcea; 
- Concurs Național de Poezie 
Patriotică și Simpozion „Nicolae 
Bălcescu”, 29 iunie, N. Bălcescu; 

În domeniul artelor vizuale, al 
educației religioase 

-„Valențe cromatice” – Salonul de 
primăvară al artiștilor vâlceni, Rm. 
Vâlcea; 
- „Patimile  și  Învierea 
Mântuitorului Iisus Hristos” -  
expoziție de icoane, Călimănești; 
- Expoziție de artă plastică, Rm. 
Vâlcea; 
-„Semne și semnificații plastice”, 
ed. a XI-a - Salon de vară al 
artiștilor plastici vâlceni, Rm. 
Vâlcea; 
- „Din lumea satului”, expoziție de 
artă, Rm. Vâlcea 
- „Ortodoxie și artă”, ed. a XII-a - 
Tabără de creație artistică: icoane 
și artă plastică, Călimănești; 
-„Sinergii” - Salonul de toamnă al 
artiștilor vâlceni, Rm. Vâlcea; 
-„De sărbători, târg de artă”  - 
expoziție – târg de artă  

- Număr proiecte  în 
domeniu: 4;  

- Număr beneficiari direcți 
600 - artiști plastici, 
specialiști, personalități 
culturale, vizitatori; 

- Număr beneficiari indi-
recți: 70 iubitori de artă 
de toate vârstele 

 
 
În această perioadă s-a 
înregistrat o creștere sem-
nificativă a beneficiarilor 
direcți/indirecți în mediul  
on-line 

 
 
 
 

150% 

 
 

 
 
 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

– Centrul 
Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea 

Culturii 
Tradiționale          

(CJCPCT) Vâlcea 
 



 162 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

-Cercul de pictură „Dialog plastic”,  
în zilele de miercuri ale lunii, Casa 
de Cultură „Dragoș Vrânceanu” 
Băbeni 

 
 

În domeniul activității               
metodice 

-  Definitivarea agendei culturale 
cuprinzând evenimentele pe anul 
2022, în parteneriat cu localitățile 
vâlcene, confirmare-reconfirmare 
parteneriate; 
- Sprijin metodologic acordat așe-
zămintelor culturale în organizarea 
evenimentelor de cultură tradi-
țională derulate în localitățile  par-
tenere și informarea reprezen-
tanților căminelor culturale/caselor 
de cultură privind viitoarele 
colaborări la proiectele instituției; 
- Întâlniri săptămânale (ateliere 
metodice) ale reprezentanților 
sectoarelor de specialitate  (litera-
tură, teatru, artă plastică, cultură 
tradițională),  cu artiști amatori, 
colabo-ratori, creatori, specialiști în 
domeniu, animatori și responsabili 
culturali din teritoriu (on-line și 
telefonic în restricțiilor pe fondul 
pandemiei); 

 
 

Număr de beneficiari: 100 
directori de cămine 
- culturale, case de cul-
tură, bibliotecari, respon-
sabili cu activitatea cultu-
rală din teritoriu 

 
 

100% 

 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

– Centrul 
Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea 

Culturii 
Tradiționale 

(CJCPCT) Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

În domeniul artei 
spectacolului 

Participarea Orchestrei „Rapsodia 
Vâlceană” la emisiunea „Oaspeții 
dragi la ceas de seară” la postul de 
Televiziune  VTV, pentru promo-
varea a CD-ului intitulat „Vâlcea - 
cel mai frumos județ din România"; 
*Difuzare filmări înregistrate în data 
de 15 aprilie, la „Acasă la Stâna  
Ștefanu” Novaci, cu Orchestra 
„Rapsodia Vâlceană”, pentru  săr-
bătorile Pascale, 24, 25 aprilie, 
Accent TV 
*Participarea Orchestrei profesio-
niste „Rapsodia Vâlceană” la 
emisiunea „Cu degetul pe hartă”, 9 
mai, TV Favorit; 
 

Fanfara Județeană „Constantin 
Brâncoveanu” a susținut acțiuni 
cultural-muzicale precum: onoruri 
militare în cadrul  ceremoniilor  
funerare ale cadrelor militare,  
ceremonii militare și concerte în 
cadrul anumitor evenimente 
menționate anterior; 
 

În fiecare zi de marți și joi, din 
semestrul I, s-au desfășurat 
ateliere artistice ale Fanfarei 
Județene „Constantin 

 
 

Număr spectacole: 5; 
Număr beneficiari: 3.000 
spectatori,iubitori de fol-
clor, interpreți, personali-
tăți culturale; 

 

 
 
Creșterea numărului de 
spectacole s-a datorat 
ridicării măsurilor sanitare 
pentru epidemia Sars-CoV-
2. 

 
 

460% 

 
 

Consiliul 
Județean Vâlcea 

– Centrul 
Județean pentru 
Conservarea și 
Promovarea 

Culturii 
Tradiționale 

(CJCPCT) Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Brâncoveanu”, iar miercurea, 
ateliere artistice ale Ansamblului 
județean de dansuri populare 
„Rapsodia vâlceană”.  

Cultura scrisă - Promovarea artiștilor și culturii scrise românești în interiorul și în afara granițelor țării 
Arta spectacolelor – dezvoltarea parteneriatului public-privat la nivelul tuturor instituțiilor de spectacol și concerte 

 
 
 
Sprijinirea colectivităţilor lo-
cale privind creşterea capaci-
tăţii instituţionale, bugetare şi 
tehnice de încurajare, gesti-
une, protecţie şi promovare a 
culturii locale şi a patrimo-
niului cultural local şi naţional. 

a. Parteneriate/Contracte de aso-
ciere. 
 

b. Programe, proiecte şi acţiuni în 
domeniul cultural – conform 
prevederilor Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alo-
cate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, cu completările şi 
modificările ulterioare.  

 
 
 

Termen realizare 
Anul 2022 

 

Valoare 240,00 mii lei 

 
 
 
 

46% 

 
 
 
 

Consiliul 
Judeţean 
Vâlcea 

Valorizarea potenţialului comunitar al organizaţiilor religioase (culte) şi mai ales a capitalului social de care acestea dispun 

 
Încurajarea dezvoltării de par-
teneriate sociale între autori-
tăţile publice şi organizaţiile 
religioase cu scopul înfăptuirii 
binelui comun. Încurajarea şi 
sprijinirea organizaţiilor reli-
gioase ca părţi fundamentale 
ale societăţii civile în orice 
democraţie. Valorizarea impli-
cării organizaţiilor religioase 
în proiecte sociale, culturale, 
educaţionale şi filantropice   

 
Programe, proiecte şi acţiuni în 
domeniul cultelor – conform preve-
derilor Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes ge-
neral, cu completările şi modifi-
cările ulterioare. 

 
 
 

Termen realizare 
Anul 2022 

 

100,00 mii lei 
 
 
 

 

100% 

 
Consiliul 
Judeţean 
Vâlcea 
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Capitolul XV. Cercetare, inovare și digitalizare 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1. 
Promovarea măsurilor care 
sprijină digitalizarea sistemu-
lui de educație şi focalizarea 
pe utilizarea tehnologiilor IT 
pentru procesul de predare-în-
vățare și pentru manage-
mentul educațional. 

 

 
Promovarea digitalizării 
sistemului de educație 
în unitățile școlare din 
județul Vâlcea.   
 

Implementarea programelor Ministerului 
Educației privind măsurile care sprijină 
digitalizarea educației în județul Vâlcea: 
accesul la Internet, utilizarea catalogului 
electronic, realizarea bibliotecii virtuale 
cu manuale, ghiduri și auxiliare.   
 

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

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

Monitorizarea pregătirii cadrelor didacti-
ce și a managerilor în domeniul IT. 

80% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

95% 
 

80% 

 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Vâlcea 
UAT 
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Capitolul XVI. Sport 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

 
 

1. 

Promovarea Sportului de 
Performanţă 

Organizarea unui număr de compe-
tiții/acțiuni sportive oficiale proprii 
și/sau organizate și desfășurate de 
către structuri sportive, cu sprijinul 
Direcției Județene de Sport Vâlcea. 

Conform calendarului 
propriu de acțiuni.  

Reorganizarea 
Ministerului Tineretului și 

Sportului în Ministerul 
Sportului si Ministerului 
Familiei, Tineretului si 

Egalității de Șanse. 

 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția 
Județeană 
de Sport 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportul pentru Toţi 
 

Organizarea de competiții, acțiuni și 
activități sportive în principalele 
localități din judeţ precum şi păstra-
rea tradiţiei în zonele în care acti-
vităţile sportive au devenit tradiţie. 

100% 

Organizarea şi dezvoltarea 
sportului şcolar şi universitar 

Colaborează cu inspectoratele şco-
lare, unităţile de învăţământ şi cu 
instituţiile de învăţământ superior 
pentru organizarea şi dezvoltarea 
sportului şcolar şi universitar, pre-
cum şi pentru formarea şi perfecţio-
narea pregătirii profesionale a in-
structorilor sportivi. 

100% 

Evidenţa structurilor sportive 
Evidenţa structurilor sportive din 
judeţ, prin înscrierea acestora în 
Registrul sportiv 

Conform calendarului 100% 

Măsuri pentru prevenirea 
violenței în sport 

Iniţiază măsurile necesare pentru 
prevenirea violenţei la manifestările 
sportive organizate în raza lor 
teritorială, precum şi a dopajului în 
sport. 

Conform calendarului 

 
100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Repartizarea subvențiilor 

Repartizează, pe bază de contract, 
subvenţiile pentru programele clu-
burilor sportive aflate în raza admi-
nistrativ-teritorială respectivă, alo-
cate de organul administraţiei publi-
ce centrale de specialitate pt. sport. 

Conform calendarului 
propriu de acțiuni.  

Reorganizarea Ministerului 

Tineretului și Sportului în 

Ministerul Sportului si 
Ministerului Familiei, 

Tineretului si Egalității de 

Șanse. 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

Direcția 
Județeană 
de Sport 
Vâlcea 

 

Măsuri de îndrumare şi 
control 

Îndrumă şi controlează din punct de 
vedere tehnico-metodic şi de spe-
cialitate structurile sportive dinjudeț 

Conform calendarului 100% 

Omologarea bazelor sportive 

Participă împreună cu factorii impli-
cați la verificarea bazelor sportive în 
vederea omologării acestora, pen-
tru a desfășura competiții spotive la 
diferite niveluri. 

Conform calendarului 100% 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2. 
 

Încurajarea şi susţinerea spor-
tului de masă şi a sportului de 
performanţă.  

 

a. Parteneriate/Contracte de asociere. 
b. Acţiuni şi programe sportive - 
conform prevederilor Legii nr. 350 din 
2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi non-profit de 
interes general, cu completările şi 
modificările ulterioare. 

 
 

Termen realizare 
Anul 2022 

 

1400,00 mii lei 

 
 
 

 
96% 

 
 
 

Consiliul 
Judeţean 
Vâlcea 
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Capitolul XVII. Justiție 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 

1. 

 
Intensificarea  luptei antico-
rupţiei şi a luptei împotriva 
criminalităţii organizate 
 
 

1.Implicarea tuturor poliţiştilor ope-
rativi în cunoaşterea situaţiei ope-
rative pe raza de competenţă în 
referire la membrii unor grupări 
infracţionale şi asigurarea colabo-
rării cu Serviciul de Investigaţii 
Criminale (SIC) 
 

 2.Colaborarea cu celelalte structuri 
ale Poliţiei Române cu competenţe 
în domeniu, dar şi cu unităţile de 
parchet, în scopul identificării gru-
părilor infracţionale, a membrilor 
activi ai acestora şi a probării 
activităţii infracţionale desfăşurate. 
 

3.Realizarea întâlnirilor grupului de 
lucru constituit pe această proble-
matică şi identificarea celor mai 
eficiente măsuri 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, în vederea stabilirii unor 
moduri de acțiune mai eficientă. 
 

5. Intensificarea activităţilor inves-
tigative desfăşurate de poliţiştii SIC 
în domeniul corupţiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Număr grupări infrac-
ţionale destructurate 

 

• Număr membrii aparţi-
nând grupărilor des-
tructurate 
 

• Număr dosare penale 
pe linie de corupţie 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 (-4) 
 
 

72 (+12) 
 
 

1 (-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorat 
de Poliţie 
Judeţean 
Vâlcea 
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Capitolul XVIII. Afaceri interne 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

1. 
 

Creşterea gradului de siguran-
ţă şi protecţie a cetăţeanului 
 

 

1.Operativitatea intervenţiei la eve-
nimentele semnalate.  Interven-ţia 
rapidă a agenţilor de siguranţă 
publică pe principiul ,,cel mai 
apropiat poliţst de locul eveni-
mentului intervine” şi sancţionarea 
fermă a oricăror încălcări ale 
legislaţiei în spaţiul public 
 

2.Eficientizarea dispozitivului de 
siguranţă publică, a modului de 
acţiune al acestuia în vederea pre-
venirii şi combaterii infracţionalităţii  
stradale 
 

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, 
planificarea eficientă a patrulelor 
pedestre şi auto, în baza con-
cluziilor analizelor tactice, în zonele 
şi mediile de interes poliţienesc; 
Identificarea necesarului de forţe 
pentru organizarea dispozitivului de 
ordine publică, astfel încât patru-
larea să se realizeze conform preve-

 

 
 
• număr apeluri  prin 

SNUAU 112; procent 
intervenţie sub 10 minute 

 
 
 
 
 

 
 

• număr infracţiuni stradale  
 
 
 
 
 
• număr infracţiuni depis-

tate în flagrant 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.535 (-260) 
 

76,76% sub 10 
minute 

 
 
 
 
 
 

89 (-5) 
 
 
 
 
 

33 (+16) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
de Poliţie 
Judeţean 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

derilor 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 stradale 
 

5.Organizarea de razii, acţiuni, 
controale şi filtre în zonele  şi 
mediile criminogene în vederea 
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 competenţă 
de către poliţie de proximitate 
condiţie esenţială pentru adoptarea 
măsurilor de prevenire şi combatere 
corespunzătoare. 
 

 
 
 
 
 
 
• număr infracţiuni stradale 

comise pe timpul nopţii 
 

 
• număr razii 

• număr acţiuni  
• număr controale directe 
• număr infracţiuni contra 

patrimoniului 
• număr perosane dispă-

rute identificate 
 

 

• număr stări conflictuale 
aplanate 

• număr infracţiuni contra 
persoanei 

 
• număr activităţi desfăşu-

rate în comunitate 
• număr persoane consili-

ate de poliţiştii de proxi-
mitate 

 
 
 
 
 
 

42 (-6) 
 
 
 

2 (-24) 
993 (+19) 
7.658 (-95) 

 
829 (-7) 

 
60 (+8) 

 
 

1.709 (+77) 
 

1.931 (+65) 
 
 

701 (-276) 
 
 

321 (-834) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 

de Poliţie 
Judeţean 
Vâlcea 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

 
 
Creşterea siguranței rutiere  

1. Se vor organiza acţiuni pe linia 
combaterii primelor trei cauze 
generatoare de evenimente rutiere 
grave. Dispunerea efectivelor  în 
zonele cu risc accidentogen 
 

2. Organizarea de acţiuni pe dru-
murile şi la orele la care se produc 
cele mai multe accidente, inclusiv 
pentru depistarea infrac-ţiunilor la 
regimul circulaţiei 

 
•  număr accidente rutiere 

•  număr persoane dece-
date 

 
• număr acţiuni organizate 

de poliţia rutieră 
• număr infracţiuni consta-

tate de poliţia rutieră 
• număr contravenţii apli-

cate de efectivele poliţiei 
rutiere 

 
243 (-27) 

 
27 (+7) 

 
 

922 (+11) 
 

477 (+8) 
 

16.067 (+984) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
de Poliţie 
Judeţean 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidarea mecanismelor de 
realizare a comunicării publice 

1. Informarea corectă, echidistantă, 
oportună şi în timp real a mass-
media și opiniei publice 
 

2. Promovarea prin purtătorul de 
cuvânt şi Biroul de Analiză şi 
Prevenire a Criminalităţii, a 
recomandărilor informativ-preven-
tive specific 
 

3. Informarea cu operativitate a 
mass-media şi cetăţenilor despre 
incidentele/evenimentele care 
îngreunează desfăşurarea circu-
laţiei rutiere sau pun în pericol 
siguranţa acesteia pe drumurile 
naţionale 
 

 
 
• Număr de știri/comunica-

te/buletine de presă în-
tocmite și prezentate; 

 
 
• Număr intervenţii radio 
 
 
 

• Numărul de solicitări, 
formulate în baza Legii 
544/2001 primite de la 
cetățeni/ jurnalişti şi 
soluţio-nate 

 
 
 

199 (-75) 
 
 
 
 

90 (-61) 
 
 
 
 
 

451 (-44) 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

4. Realizarea intervenţiilor radio la 
Posturile de Radio: Oltenia, 
Metronom şi Vâlcea 1 
 

5. Soluţionarea solicitărilor primite 
de la cetăţeni/mass-media, formu-
late în baza Legii nr.544/2001, 
privind liberul acces la informaţiile 
de interes public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
de Poliţie 
Judeţean 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuarea implementării 
concepţiei privind recrutarea, 
formarea şi evoluţia profesio-
nală  a personalului MAI 

 

1. Dezvoltarea programelor de pre-
gătire profesională 

2. Încadrarea prin concurs a func-
ţiilor de conducere vacante, prin or-
ganizarea de proceduri transpa-
rente şi unitare. 

 

• planuri de pregătire con-
tinuă întocmite 

 
 
• număr concursuri organi-

zate 

 
Întocmite planuri 

 
 
 

40 concursuri 
 

Eficientizarea tuturor activită-
ţilor din sfera de competenţă a 
organelor de poliţie pentru 
prevenirea şi limitarea răs-
pândirii infecţiei cu SARS-
CoV-2 

1. Organizarea de acţiuni punctuale 
în special în zonele pretabile comi-
terii de încălcări ale prevederilor le-
gale emise în contextul Covid-19; 
 

2. Asigurarea colaborării cu toate 
structurile din Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi 
punerea în aplicare a măsurilor 
preventive corespunzătoare; 
 

3. Adoptarea măsurilor corespun-
zătoare în vederea prevenirii infec-
tării personalului propriu (repartiza-
re materiale de protecţie sanitară şi 

 
• număr acţiuni desfăşurate 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.175 acţiuni 



 173 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 
Procent de realizare 

a indicatorilor 
Entitate 

responsabilă 

folosirea corectă şi legală a aces-
tora, verificarea modului de utilizare 
a acestora, dezinfectarea spaţiilor 
atunci când situaţia impune, cola-
borarea cu medicul unităţii, triajul 
epidemiologic la intrarea în sediile 
de poliţie etc.). 

 
 

Inspectoratul 
de Poliţie 
Judeţean 
Vâlcea 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare a 
indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

2. 
Activități preventiv-educative 
desfășurate în mediul școlar, 
comunitate și familie 

Activități punctuale în mediul 
școlar, comunitate și familie 

• 200 activități 
preventiv-educative 

• 4.000 beneficiari 

direcți. 

- 220 activitati preventiv 
educative; 

- 4375  beneficiari direcți elevi; 
- În comunitate 2.150 beneficiari 

directi; Centrul de 
Prevenire, 
Evaluare și 
Consiliere 
Antidrog 
(CPECA) 
VÂLCEA 

 

Evaluarea consumatorilor de 
droguri trasmiși de DIICOT și 
Serviciul de Probațiune 

Evaluări psihologice • Ordonanțele transmise 
de DIICOT 

• Decizii de executare 
transmise de Serviciul 
de Probațiune. 

- 53 Ordonanțe transmise de 
DIICOT; 

- 32 Decizii de executare 
transmise de Serviciul de 
Probațiune; 

- 18 evaluări psihologice; 
- 144 consilieri psihologice 

individuale 
- 53 sedințe management de 

caz; 
-16 persoane incluse în asistență 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali 

măsurabili propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

3. 
 

Creșterea siguranței în școli 
Organizarea de ședințe trimestriale. 
 

Întocmirea planului județean de 
măsuri privind creșterea siguranței 
în unitățile de învățământ din 
județul Vâlcea. 

 

Nr. ședințe: 4 
 
 

Nr. planuri: 1 

50% 
(două ședințe) 

 
Planul se va realiza 

în semestrul al II-lea 

Instituția 
Prefectului 

Județul Vâlcea 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

4. 
Asigurarea eficienței și 
eficacității misiunilor de 
ordine publică execu-
tate de structurile IJJ 
Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptarea cadrului dispozițional în 
concordanță cu situația operativă, 
pentru gestionarea în sistem inte-
grat a situațiilor de risc cu impact în 
planul ordinii și siguranței publice. 

• Număr planuri de măsuri întocmite 

• Număr ordine/ dispoziții întocmite 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptarea cadrului dispozițional 
pentru gestionarea eficientă a si-
tuațiilor de risc la adresa siguranței 
cetățeanului. 

• Număr ordine/ dispoziții întocmite 

 
 

232 

Formularea de propuneri cu privire 
la actele normative incidente dome-
niului ordinii și siguranței publice. 

• Număr de propuneri formulate 203 

Adaptarea dispozitivelor de ordine 
publică, în funcție de evoluția si-
tuației operative, la manifestările 
care au loc în spațiul public. 

• Număr planuri de măsuri întocmite 

• Număr ordine/ dispoziții întocmite 

 
 

1 

Constituirea capacităților de inter-
venție pentru a fi în măsură să 

• Număr planuri de măsuri întocmite 
• Număr ordine/ dispoziții întocmite 

1 
6 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea eficienței și 
eficacității misiunilor de 
ordine publică execu-
tate de structurile IJJ 
Vâlcea 

gestioneze eventualele situații de 
risc, în domeniul ordinii și siguranței 
publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementarea în documentele de 
planificare a misiunilor de asigurare 
și restabilire a ordinii publice a 
tuturor structurilor și a atribuțiilor 
acestora, la apariția unor situații 
speciale sau de criză în domeniul 
ordinii publice. 

• Număr Planuri de măsuri și/ sau 
planuri de acțiune întocmite 

 
 
 

0 

Asigurarea intervenției pe timpul 
misiunilor IJJ Vâlcea  pentru a 
rezolva stări conflictuale. 

• Număr de stări conflictuale apla-
nate (fapte antisociale) 

 
4 

Planificarea /desfășurarea misiuni-
lor de menținere și asigurare a or-
dinii publice în raport cu nevoile 
operative. 

• Media zilnică a patrulelor prezente 
în segmentul stradal; 

• Media zilnică a efectivelor din 
cadrul patrulelor prezente în 
segmentul stradal; 

• Numărul de misiuni de asigurare a 
ordinii publice. 

35,63 
 

113,2 
 
 

174 

Revizuirea actelor normative inci-
dente domeniului de activitate al IJJ 
Vâlcea în vederea creării unui cadru 
unitar necesar desfășurării misiu-
nilor în condiții optime (Modificarea 

•  Numărul propunerilor formulate 1  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

/completarea Legii nr. 550/2004 și 
a Legii nr. 60/1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea judicioasă a efectivelor 
în misiuni specifice și adaptarea 
dispozitivelor, în dinamică, în func-
ție de evoluția situației operative. 

• Realizarea/ completarea cadrului 
dispozițional în funcție de evoluția 
situației operative 

0 

Organizarea de acțiuni comune cu 
instituțiile/ autoritățile cu respon-
sabilități în domeniul specific, în 
vederea asigurării unui răspuns 
calificat și coordonat pentru preve-
nirea și combaterea faptelor ilegale 
din domeniul silvic  

• Numărul de acțiuni desfășurate 
independent și în cooperare; 

• Rezultate obținute. 

35 
16 sancțiuni 
6 infracțiuni 

Asigurarea eficienței ac-
tivității de prevenire și 
combatere a faptelor 
antisociale, prin core-
larea acțiunilor executa-
te cu infracționalitatea 
stradală înregistrată în 
analizele elaborate la 
nivelul IJJ Vâlcea 

 
 
 
 
 

Creșterea gradului de siguranță a 
elevilor și a personalului didactic și 
prevenirea delincvenței juvenile în 
incinta și în zonele adiacente 
unităților de învățământ preuniver-
sitar. 

• Număr participări în cadrul 
comisiilor constituite la nivel 
central; 

• Număr instituții de învățământ în 
zona cărora au fost executate 
misiuni; 

• Număr patrule de jandarmi care 
au acționat în zona instituțiilor de 
învățământ. 

0 
 
 

22 
 
 

1.264 

Inițierea de programe/ proiecte și/ 
sau campanii de prevenire a 
violenței în incinta și în zona 
adiacentă unităților de învățământ. 

• Număr programe/ proiecte și/ sau 
campanii de prevenire; 

• Număr activități preventiv-educa-
tive desfășurate. 

 

0 
 

35 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea eficienței ac-
tivității de prevenire și 
combatere a faptelor 
antisociale, prin core-
larea acțiunilor execu-
tate cu infracționalita-
tea stradală înregistrată 
în analizele elaborate la 
nivelul IJJ Vâlcea 
 

Prevenirea și combaterea infrac-
țiunilor contra persoanei. 

• Număr de infracțiuni contra per-
soanei sesizate 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenirea și combaterea infracțiu-
nilor contra patrimoniului. 

 

• Număr de infracțiuni contra patri-

moniului sesizate 
12 

Prevenirea și combaterea infrac-
țiunilor la regimul armelor, muni-
țiilor, materialelor nucleare, al ma-
teriilor explozive și substanțelor 
periculoase. 

• Număr de infracțiuni la regimul 
armelor, munițiilor, materialelor 
nucleare, al materiilor explozive și 
substanțelor periculoase sesizate. 

0 

Prevenirea și combaterea infracțiu-
nilor silvice 

• Numărul de acțiuni pentru preve-
nirea și combaterea infracțiunilor 
silvice desfășurate; 

• Numărul de infracțiuni silvice sesi-
zate; 

• Volumul masei lemnoase confis-
cate. 

3 
 
 
2 
 

3 mc. 

Prevenirea și combaterea infracți-
unilor privind fondul piscicol, pescu-
itul și acvacultura. 

• Numărul de infracțiuni sesizate 2 

Realizarea de analize privind ac-
tivitățile desfășurate și rezultatele 
obținute pentru creșterea gradului 
de siguranță în incinta și în zonele 
adiacente unităților de învățământ 

• Numărul acțiunilor preventiv-edu-
cative desfășurate; 

• Numărul instituțiilor de învăță-
mânt unde au fost desfășurate 
acțiuni preventiv-educative; 

35 
 

15 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

preuniversitar și dispunerea măsu-
rilor necesare. 

• Numărul instituțiilor de învăță-
mânt unde s-au executat misiuni 
de ordine și siguranță publică; 

• Numărul instituțiilor de învăță-
mânt avute în responsabilitate; 

• Numărul faptelor antisociale cons-
tatate. 

22 
 
 

22 
 

84 sancțiuni 
4 infracțiuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea capacității 
operaționale a structu-
rilor de intervenție anti-
teroristă și acțiuni spe-
ciale 

Pregătirea efectivelor care înca-
drează structurile de intervenție 
pentru îmbunătățirea capacității de 
reacție și a gradului de coeziune 
între acestea (în format SNPCT). 

• Numărul exercițiilor desfășurate 
raportat la numărul celor planifi-
cate; 

• Numărul forțelor care participă la 
exercițiu, raportat la numărul total 
al forțelor operative din pază; 

• Numărul forțelor care participă la 
exercițiu, raportat la numărul total 
al efectivelor de ordine publică. 

 
8 
 
 
 

68 

Evaluarea activităților desfășurate 
la nivelul structurilor MAI cu res-
ponsabilități specifice, pentru im-
plementarea obiectivelor prevăzute 
în „Planul de acțiune al MAI pentru 
situații de alertă teroristă". 

• Numărul activităților de evaluare 
derulate; 

• Numărul ședințelor de cooperare/ 
coordonare desfășurate la nivel 
intra și interinstituțional. 

 
1 
 
 
1 

Perfecționarea pregătirii profesio-
nale în domeniul combaterii teroris-
mului prin participarea la exerciții 
organizate la nivel interinstituțional. 

• Numărul de exerciții la care se 
participă; 

• Numărul personalului participant. 

 
1 
 
6 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Executarea acțiunilor speciale în 
cooperare cu alte structuri/ instituții 
(DIICOT, DNA; DGA, BCCO, ANP, 
SRI, SPP, MApN) și constituirea 
unor rezerve de intervenție pe 
timpul executării unor misiuni de 
asigurare a ordinii publice. 

• Număr de acțiuni/rezerve din ca-
drul structurilor de acțiuni speciale 
și antiteroriste din cadrul IJJ 
Vâlcea. 

 
 

164 

 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

Modernizarea pazei obiectivelor și transporturilor 
 

 
Creșterea nivelului de 
siguranță a obiectivelor, 
bunurilor și valorilor din 
competență 

Pregătirea efectivelor din cadrul 
dispozitivelor de pază pentru îm-
bunătățirea capacității de reacție și 
a gradului de coeziune între aces-
tea. 

• Numărul exercițiilor desfășurate 
raportat la numărul celor plani-
ficate; 

• Numărul forțelor care participă la 
exercițiu, raportat la numărul total 
al forțelor operative din pază; 

• Numărul forțelor care participă la 
exercițiu, raportat la numărul total 
al efectivelor de ordine publică. 

100% 
 
 

30% 
 
 

  30% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 

Creșterea gradului de integrare a 
informațiilor obținute din diferite 
surse în cadrul procesului de pla-
nificare a misiunilor de pază. 

• Numărul produselor analitice, ale 
căror informații au fost integrate, 
raportat la numărul total al infor-
mațiilor, obținute de la diferite 
structuri partenere; 

• Numărul produselor analitice, ale 
căror informații au fost integrate; 

• Numărul informațiilor obținute de 
la diferite structuri partenere. 

- 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Reducerea incidentelor înregistrate 
pe timpul misiunii la obiectivele, 
bunurile, valorile și transporturile 
asigurate cu pază de către efec-
tivele IJJ Vâlcea. 

• Număr de incidente înregistrate la 
obiectivele, bunurile, valorile și 
transporturile din responsabilita-
tea I.J.J. Vâlcea; 

• Număr de obiective asigurate cu 
pază; 

• Număr de obiective monitorizate 
prin sisteme de alarmă aflate în 
responsabilitatea I.J.J. Vâlcea; 

• Număr de contravenții constatate 
• Număr de transporturi pentru care 

s-a asigurat paza (speciale plus 
bunuri și valori) 

0 
 
 
 

27 
 
2 
 
 

27 
 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modernizarea misiunii 
de pază prin optimiza-
rea procesului de eva-
luare a riscurilor la secu-
ritate fizică, concomi-
tent cu exploatarea 
avantajelor nete oferite 
de sistemele tehnice de 
securitate 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea, în cadrul misiunii de 
pază cu jandarmi, a componentei 
sistemelor tehnice de securitate, 
astfel încât proiectarea, instalarea 
și asigurarea întreținerii acestor 
sisteme să poată fi desfășurată de 
către personal specializat din cadrul 
IJJ Vâlcea. 

Indicatori de performanță 

• Dezvoltarea structurii de pază de 
la nivelul comandamentului I.J.J. 
Vâlcea, inclusiv din perspectiva 
necesarului de posturi suplimen-
tare, în vederea asigurării de per-
sonal specializat pentru proiecta-
rea/avizarea, instalarea și întreți-
nerea sistemelor tehnice de secu-
ritate de la obiectivele din respon-
sabilitatea I.J.J. Vâlcea; 

• Asigurarea pregătirii specifice 
pentru personalul care va des-
fășura operațiunile specifice de 
proiectare/ avizare, instalare și în-

 
Nu este cazul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu este cazul 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernizarea misiunii 
de pază prin optimi-
zarea procesului de 
evaluare a riscurilor la 
securitate fizică, conco-
mitent cu exploatarea 
avantajelor nete oferite 
de sistemele tehnice de 
securitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

treținere a sistemelor tehnice de 
securitate (după încadrare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operaționalizarea dispeceratelor de 
monitorizare și completarea, moni-
torizarea și /sau înlocuirea siste-
melor tehnice de securitate in-
stalate la obiective și transporturi, 
la nivel național, precum și conec-
tarea sistemelor tehnice de secu-
ritate la dispeceratele de moni-
torizare. 

Indicatori de performanță 

• Definitivarea cerințelor operațio-
nale pentru soluția tehnică de 
integrare și monitorizare a sis-
temelor tehnice de securitate exis-
tente la nivelul obiectivelor din 
responsabilitatea I.J.J. Vâlcea  și 
identificarea unor soluții care să 
îndeplinească cerințele opera-
ționale cu includerea costurilor 
aproximative pentru implemen-
tare la nivelul I.J.J. Vâlcea 

• Achiziționarea și instalarea eta-
pizată a echipamentelor necesare: 
→ operaționalizării unui dispece-
rat de monitorizare zonal 
→ pentru conectarea sistemelor 
tehnice de securitate existente la 
obiectivele aparținând I.J.J. 
Vâlcea, la dispeceratul ce va fi 
operaționalizat.      

• Analizarea în comun cu condu-
cerile beneficiarilor de pază a solu-
țiilor pentru conectarea sistemelor 
tehnice de la obiective la dispece-
ratul I.J.J. Vâlcea (după operațio-
nalizarea dispeceratului). 

 
În lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 

În lucru 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernizarea misiunii 
de pază prin optimi-
zarea procesului de 
evaluare a riscurilor la 
securitate fizică, conco-
mitent cu exploatarea 
avantajelor nete oferite 
de sistemele tehnice de 
securitate 
 

• Achiziționarea și instalarea eta-
pizată a echipamentelor necesare 
pentru completarea sistemelor 
tehnice de securitate potrivit 
Rapoartelor privind analiza de risc 
la securitate fizică (după conec-
tarea sistemelor existente). 

• Achiziționarea și instalarea eta-
pizată a echipamentelor necesare 
pentru înlocuirea componentelor 
sistemului tehnic de securitate 
uzate sau care nu mai îndeplinesc 
corespunzător funcțiile pentru 
care au fost implementate (după 
completarea echipamentelor exis-
tente).  

• Achiziționarea și instalarea eta-
pizată a echipamentelor necesare 
pentru asigurarea, în mod unitar, 
a unor sisteme tehnice de 
securitate moderne pentru toate 
obiectivele asigurate cu pază cu 
jandarmi, prin înlocuirea siste-
melor existente, în vederea asigu-
rării unui nivel crescut de com-
patibilitate și eficiență (după 
înlocuirea echipamentelor uzate).  

În lucru 
 
 
 
 
 
 

În lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 

În lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

Consolidarea managementului operațional în vederea asigurării unui răspuns eficient provocărilor mediului de securitate, precum și asigurarea unui 
management performant în domeniul lecțiilor învățate și implementarea proceselor instituționale necesare aplicării 



 183 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
Creșterea performanței 
în domeniul planificării 
intra și interinstituțio-
nală, inclusiv strategică, 
precum și dezvoltarea 
capacității de analiză, 
sinteză și suport opera-
țional 

Asigurarea și îmbunătățirea proce-
selor de planificare la nivelul unității 

• Numărul de documente de planifi-
care; 

• Numărul de informări; 
• Numărul de analize. 

 

6 
 

12 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consolidarea domeniu-
lui lecțiilor învățate și 
creșterea rezilienței la 
cerințele de dezvoltare a 
capacității de imple-
mentare a documente-
lor programatice (poli-
tici publice, programe, 
strategii, concepții, pla-
nuri etc.) 

Asigurarea cadrului dispozițional 
implementării conceptului de Lecții 
Învățate precum și îmbunătățirea 
procesului. 

• Numărul documentelor/ dispozi-
țiilor elaborate. 

• Numărul analize/ informări/ eva-
luări.  

• Numărul de observați colectate în 
domeniul lecțiilor învățate. 

• Numărul de lecții identificate mo-
nitorizate sau transmise către alte 
structuri în vederea monitorizării. 

• Numărul de lecții identificate vali-
date (lecții învățate) 

1 

Continuarea demersurilor de dez-
voltare a unui sistem de mana-
gement al performanței. 

• Numărul documentelor de analiză/ 
informări la nivel instituțional/ 
punctaje întocmite. 

• Încărcătura și eficiența activității 
de colectare a observațiilor (în 
domeniul Lecții Învățate) – indi-
cator de performanță 

1 

 
 Antrenarea /verificarea modului de 

realizare a capacității operaționale a 

• Număr exerciții planificate; 
• Numărul exerciții desfășurate; 
• Calificativele obținute. 

7 
7 
FB 



 184 

Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Perfecționarea activi-
tății în domeniul reali-
zării capacității opera-
ționale, a cooperării in-
terinstituționale și ma-
nagementul situațiilor 
de urgență, la nivelul IJJ 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

structurilor unității prin exerciții de 
alertare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creșterea nivelului de pregătire prin 
antrenamente și exerciții în cadrul 
procesului integrat de gestionare a 
domeniul managementului situați-
ilor de criză, protecției civile și a 
unor tipuri de risc specifice stărilor 
excepționale, atât în relațiile intra și 
interinstituționale, cât și regionale și 
internaționale. 

• Număr de exerciții organizate sau 
la care s-a participat în cadrul 
procesului integrat de gestionare 
a managementului situațiilor de 
criză, protecției civile și a unor 
tipuri de risc specifice stărilor 
excepționale. 

• Număr jandarmi participanți la 
exerciții. 

 
1 
 
 
 
 

 
6 

Antrenarea forțelor pentru apărarea 
împotriva amenințărilor chimice, 
biologice, radiologic și nucleare 
(CBRN) pe timpul exercițiilor inter-
instituționale de pe teritoriul națio-
nal. 

• Număr de exerciții la care s-a 
participat; 

• Numărul specialiștilor MAI 
participanți. 

 
 

0 

Participarea la stagii de pregătire/ 
cursuri/ convocări. (Pregătirea insti-
tuțiilor și a populației pentru situații 
de criză și de urgență civilă). 

• Numărul stagiilor de pregătire/ 
cursuri/ convocări desfășurate pe 
linia protecției civile /numărul per-
sonalului participant. 

0 

Participarea la întruniri/ ședințe/ 
grupuri de lucru cu reprezentanții 
celorlalte instituții cu atribuții în 

• Numărul de întruniri/ședințe/ gru-
puri de lucru la care s-a participat. 

0 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 

 
 
Perfecționarea activi-
tății în domeniul reali-
zării capacității opera-
ționale, a cooperării in-
terinstituționale și ma-
nagementul situațiilor 
de urgență, la nivelul IJJ 
Vâlcea 

 

domeniul managementului situați-
ilor de criză și protecție civilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea unui răspuns integrat în 
situații de urgență și protecție civilă. 

• Numărul activităților desfășurate 0 

Analizarea documentelor de coope-
rare/ colaborare aflate în evidență 
(încheiate la nivelul unității). 

• Număr documente de cooperare/ 
colaborare aflate în evidență; 

• Număr documente de cooperare 
/colaborare încheiate; 

• Număr documente de cooperare 
/colaborare scoase din evidență. 

22 
 
 
1 
 
0 

Inițierea demersurilor pentru modi-
ficarea/ completarea documentelor 
de cooperare/ colaborare în dome-
niul managementului situațiilor de 
criză, protecției civile și a celorlalte 
domenii de activitate. 

• Număr documente de cooperare/ 
colaborare, încheiate la nivelul 
J.R., în domeniul managementului 
situațiilor de criză și protecției 
civile pentru care au fost inițiate 
demersuri în sensul modificării/ 
completării, raportat la numărul 
total al documentelor gestionate 
pe aceste domenii.  

35 

• Număr documente de cooperare/ 
colaborare, încheiate la nivelul 
J.R., în domeniile de activitate 
specifice, cu excepția manage-
mentului situațiilor de criză și 
protecției civile pentru care au fost 
inițiate demersuri în sensul 
modificării/ completării, raportat 

- 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

la numărul total al documentelor 
gestionate pe aceste domenii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 

 

Creșterea performanței 
în activitatea de mana-
gement stări excepțio-
nale 

Actualizarea/ îmbunătățirea docu-
mentelor planului de mobilizare, în 
scopul creșterii viabilității acestora 

• Numărul documentelor planului 
de mobilizare care au fost actua-
lizate /îmbunătățite. 

5 

 
Organizarea și desfășurarea de 
antrenamente, instructaje sau alte 
activități de pregătire a personalului 
pe linia managementului stărilor 
excepționale. 

• Numărul de antrenamente, in-
structaje sau alte activități de 
pregătire a personalului pe linie de 
management stări excepționale. 

3 

Creșterea performanței 
în activitatea de mon-
itorizare misiuni și eve-
nimente 

Realizarea unor activități de pre-
gătire/instruire în vederea îmbună-
tățirii activității de gestionarea ape-
lurilor primite prin SNUAU 112. 

• Numărul activităților pregătire 
• Numărul participanților la acestea 

90 
5 

Realizarea unor activități de pregă-
tire/ instruire în vederea îmbunătă-
țirii activității pe linia raportării și 
monitorizare a evenimentelor și a 
aspectelor de interes operativ. 

• Numărul activităților pregătire 

• Numărul participanților la acestea 
90 
5 

Creșterea performanței în activitatea de asigurare financiară 
 

 
Optimizarea activității 
de buget-contabilitate, 
decontări buget propriu 

Eficientizarea structurilor de suport, 
inclusiv prin crearea unui mecanism 
unitar, la nivelul județului, care să 
asigure resurse materiale prin 
constituirea unui GL cu atribuții de 

• Identificarea nevoilor de eficien-
tizare și formularea de propuneri 
preliminare 
Utilizarea eficientă a fondurilor 
alocate 

100% 
 Au fost alocate 5 

mii lei din cei 11 mii 
solicitați 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

identificare și inițierea demersurilor 
pentru implementarea variantei 
optime. 

 

 

 

 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

Prioritizarea fondurilor 
pe domenii de activitate 
în funcție de evoluția 
situației operative 

Identificarea și estimarea corectă a 
priorităților 

• Estimarea corectă a necesarului 
de alocaţii bugetare 
Utilizarea eficientă a fondurilor 
alocate 

100% 
Din cei 21.006.691  
lei alocați au fost 
cheltuiți efectiv 

20.839.368,21 lei, 
adică într-un 

procent de 99,20%. 

Optimizarea și consolidarea sistemului de suport logistic al misiunilor 
 

 
Dezvoltarea suportului 
logistic al misiunilor și 
creșterea din punct de 
vedere al înzestrării cu 
mijloace și materiale 
pentru susținerea capa-
cității de reacție și 
intervenție a structu-
rilor de jandarmi 

Achiziționarea de mijloace de trans-
port pentru susținerea mobilității  

3.465 mii lei/Titlul XV 

• Gradul de dotare cu mijloace de 
transport  

5 autovehicul 8+1 
locuri, 

1 autocamion N2, 
5 autovehicule 4x4 
pick-up cu cabina 

dublă, 
4 autoturisme de 

serviciu 

 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

Achiziționarea de mijloace specifice 
de ordine publică. 

7.970 mii lei / Titlul XV + 1.390 mii 
lei / Titlul II 

• Gradul de dotare cu mijloace 
specifice de ordine publică 

83 căști antiglonț 
75 veste antiglonț 
1 scuturi antiglonț 

80 bodycam 
5 complete 

monitorizare /înre-
gistrare video pentru 

auto 
2 dispozitive blocare 

trecere 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

100 m 
panouri/garduri 

metalice OP 
14 cpl. pulverizator 
capacitate mărită;  

S-au achiziționat 125 
pulverizator de mână 

cu S.I.L. 
Au fost cedate cu 

titlu gratuit 13 
bodycam de la 

A.T.O.P. (Autoritatea 
Teritorială de Ordine 

Publică) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

Consolidarea capacității 
administrative și îmbu-
nătățirea condițiilor de 
muncă și cazare în imo-
bilele aflate  în adminis-
trare 

Finalizarea obiectivului de investiții 
(pentru reabilitarea, modernizarea 
și creșterea eficienței energetice a 
sediului administrativ a unității, 
prevăzut prin POR 2014 – 2020; 

 

• Derularea lucrărilor conform grafi-
celor de execuție; 

• Efectuarea recepțiilor la termina-
rea lucrărilor. 

Executarea 
cantităților de 
lucrări conform 
graficelor de 

execuție 

Creșterea performanței activității de comunicații și tehnologia informației 
 

 

Creșterea performanței 
activității de comunicații 

Utilizarea centrelor de comunicații 
mobile la misiunile IJJ Vâlcea. 

• Numărul de misiuni cu partici-
parea centrelor de comunicații 
mobile. 

• Servicii de comunicații asigurate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 
Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 
 

Desfășurarea ședințelor de video-
conferință pentru asigurarea proce-
sului de conducere și coordonare 

• Numărul de ședințe de videocon-
ferință desfășurate 

17 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
Creșterea performanței 
activității de tehnologia 
informației 

Managementul, dezvoltarea și mo-
dernizarea sistemelor informatice 
din IJJ Vâlcea. 

• Numărul de echipamente (servere  
stații de lucru, imprimante, 
scannere, echipamente de rețea, 
s.a.) nou introduse în rețelele 
informatice și de comunicații date. 

3 

 
 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

Menținerea în funcțiune a sisteme-
lor IT existente, remedierea defec-
țiunilor ce pot apărea în funcțio-
narea acestora. 

• Numărul de intervenții efectuate 
raportat la numărul de defecțiuni 
identificate și evenimente previzi-
onate. 

 
 

190 

Consolidarea structurii organizatorice, reducerea deficitului de personal, îmbunătățirea condițiilor de muncă și consolidarea culturii 
organizaționale 
 

 
 

Creșterea performanței 
în activitatea de selecție 
și încadrare a persona-
lului 

Analiză la nivelul unității în vederea 
identificării nevoilor de încadrare și 
demararea procedurilor de concurs, 
potrivit unei ordini de priorități. 

• Încadrarea cu personal la nivelul 
unității de cel puțin 95% 

Grad de încadrare 
94,43 %  

 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

 
 
 
 

 

 

Analiză la nivelul unității în vederea 
identificării nevoilor urgente de 
încadrare a funcțiilor de conducere 
și continuarea procedurilor de con-
curs, potrivit unei ordini de pri-
orități. 

• Încadrarea cu personal la nivelul 
unității de cel puțin 95% 

Grad de încadrare 
94,43 % 

Consolidarea mecanis-
melor de acordare a 
drepturilor cadrelor mili 
tare, în raport cu provo-
cările actuale 

Realizarea de analize ale cazurilor 
de ultraj înregistrate la nivelul 
unității 

• Procent de maxim 0,4% din 
personalul unității, procent de 
militari asupra cărora s-au săvârșit 
fapte de ultraj 

Nu au fost 
înregistrate cazuri 

de ultraj  
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creșterea performanței 
în activitatea de formare 
profesională și docu-
mentare, precum și a 
calității învățământului 
în școlile postliceale ale 
IJJ Vâlcea 

Planificarea, organizarea și desfă-
șurarea activităților de pregătire  
pentru  asigurarea formării și spe-
cializării personalului navigant. 

• Procent de 95% reatestare perso-
nal navigant 

Grad de reatestare 
100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfășurarea formării continue a 
jandarmilor în cadrul Șc. de 
Aplicație pentru ofițeri ”Mihai 
Viteazul”, C.P.P. Gheorghieni, 
C.P.P.M. Sinaia și C.P.P. Ochiuri 

• Procent de 95% planificare/urma-
re și absolvire a programelor 
formative 

Grad de planificare 
urmare și absolvire  

100 %  

Pregătirea decidenților și persona-
lului din structurile de intervenție 
pentru acțiune și decizie în situații 
speciale și de criză în domeniul 
ordinii și siguranței publice 

• Procent de 95% planificare/urma-
re și absolvire a programelor 
formative 

Grad de planificare 
urmare și absolvire  

100 % 

Elaborarea de propuneri privind 
modificarea/completarea cadrului 
normativ privind formarea și 
perfecționarea pregătirii perso-
nalului MAI, în sensul adaptării 
acestuia la cerințele învățământului 
mixt/hibrid/blended. 

• Modificarea a cel puțin unui act 
normativ 

- 

Identificarea necesarului de resurse 
educaționale necesare la nivel ju-
dețean pentru organizarea unei 
baze de formare profesională con-

• Realizarea a cel puțin două 
îmbunătățiri pentru baza de 
pregătire 

I.J.J. Vâlcea prin 
intermediul Clubului 

Sportiv a făcut 
două îmbunătățiri 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

tinuă a personalului, adaptată ne-
voilor specifice. 

pentru baza de 
pregătire 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

Consolidarea și moder-
nizarea structurală a 
I.J.J. Vâlcea 

Restructurarea/ redimensionarea 
unor structuri funcționale ale I.J.J. 
Vâlcea și adaptarea organigramei 
unităților în raport cu evoluția 
situației operative, precum și în 
considerarea necesității accelerării 
procesului de digitalizare a activi-
tății. 

• Transformarea  a cel puțin unei 
funcții de subofițer în funcție de 
ofițer 
Numărul structurilor redimensio-
nate; 
Numărul posturilor redistribuite/ 
transformate/suplimentate. 

Au fost întocmite 
documentele 

specifice pentru 
transformarea unei 
funcții de subofițer 
în funcție de ofițer 

financiar. 

Eficientizarea managementului structurilor de suport și dezvoltarea capacității administrative și operaționale 
 

  
Îmbunătățirea sistemu-
lui de asistență psiho-
logică prin identificarea 
și gestionarea dis-
funcționalităților, pre-
cum și implementarea 
noilor tehnologii în 
vederea menținerii ca-
pacității de adaptare, la 
solicitările specifice, a 
personalului propriu 
 
 
 

 
 

Analiza proceselor organizaționale 
sau fenomenelor psihosociale spe-
cifice, în vederea identificării și 
gestionării disfuncționalităților. 

• Număr de activități de analiză a 
climatului psihosocial la nivelul 
unor substructuri organizaționale 
în raport cu situațiile semnalate; 

• Număr de analize, informări, 
rapoarte prezentate în ședințele 
inspectorului șef; 

• Număr de participări în cadrul 
diferitelor comisii (de analiză a 
posturilor, a accidentelor de 
muncă, a evenimentelor deose-
bite); 

 

0/0 
 
 
 

3 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

• Număr de interviuri de luare în 
evidență; 

• Număr de evaluări psihologice; 

7 
 

20 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Îmbunătățirea sistemu-
lui de asistență psiho-
logică prin identificarea 
și gestionarea dis-
funcționalităților, pre-
cum și implementarea 
noilor tehnologii în 
vederea menținerii ca-
pacității de adaptare, la 
solicitările specifice, a 
personalului propriu 
 

Acordarea serviciilor de asistență 
psihologică în vederea menţinerii 
capacităţii de adaptare a persona-
lului la solicitările specifice 

• Număr de programe de profilaxie 
sau de activități de  pregătire 
psihologică; 

• Număr de activități privind asigu-
rarea suportului psihologic la misi-
unile operative raportat la numă-
rul de misiuni cu grad ridicat de 
risc; 

• Număr de intervenții psihologice 
primare /programe de monito-
rizare/activități de asistență psiho-
logică recuperatorie; 

1 
 
 

0/0 
 
 
 
 

33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uniformizarea sistemului de eva-
luare psihologică a personalului prin 
achiziționarea instrumentelor de 
specialitate, licenţierea psihologilor 
și înființarea Laboratoarelor de 
evaluare psihologică computeri-
zată. 

• Efectuarea plății abonamentului 
anual pentru utilizarea platformei 
CAS 
 

0 

Implementarea noilor tehnologii în 
activitatea de psihologie și digi-
talizarea unor componente ale acti-
vității 

• Număr de utilizări ale  aplicației de 
raportare trimestrială a activității; 

• Implementarea aplicației de ges-
tionare a documentelor de specia-
litate în urma primirii ei de la 
eșalonul superior. 

1 
 
0 

Participarea la activități solicitate de 
Colegiul Psihologilor din România 
pentru menținerea atestatului 

• Număr de activități la care a 
participat psihologul (cursuri, 

0 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Psihologie aplicată în domeniul 
securității naționale și extinderea 
competențelor 

conferințe, seminarii, workshop-
uri de specialitate); 

• Număr de participări decontate  la 
programe de formare continuă; 

 
 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Consolidarea sistemului 
de control intern și pre-
venirea corupției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crearea unui cadru unitar pentru 
acțiunile derulate la nivelul unității 
în vederea implementării și dezvol-
tării sistemului de control intern 
managerial. 

• Numărul măsurilor propuse, în 
cadrul ședințelor Comisiei de 
monitorizare, pentru  implemen-
tarea și dezvoltarea sistemului de 
control intern managerial. 

Indicator anual 

Asigurarea suportului informațional 
privind stadiul de implementare și 
dezvoltare a sistemului de control 
intern managerial, conducerii uni-
tăților IJJ Vâlcea. 

• Numărul situațiilor întocmite 
privind stadiul implementării și 
dezvoltării sistemului de control 
intern managerial. 

Indicator anual 

Îndrumarea metodologică a perso-
nalului cu atribuții pe linia imple-
mentării și dezvoltării sistemului de 
controlul intern managerial din uni-
tățile IJJ Vâlcea. 

• Numărul activităților de pregătire 
pe linia implementării și dezvoltării 
sistemului de control intern 
managerial; 

• Numărul persoanelor care au 
participat la activitățile de 
pregătire. 

Indicator anual 

Identificarea, descrierea, evaluarea 
și stabilirea măsurilor de control a 
riscurilor de corupție, privind cau-
zele care conduc la afectarea 
nivelului general de integritate al 
personalului și identificarea unor 

• Numărul de riscuri identificate; 
• Numărul de măsuri dispuse. 

Indicator anual 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

măsuri adaptate fiecărei insti-
tuții/structuri, menite să asigure un 
cadru optim de exercitare a atri-
buțiilor funcționale, în acord cu 
standardele deontologice și de 
integritate specifice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Creșterea performanței 
activi-tății de secreta-
riat, documente clasifi-
cate, relații cu publicul 
și arhivă  

Îmbunătățirea capacității persona-
lului de aplicare a prevederilor legis-
lative; 

• Numărul de documente înregis-
trate la nivelul Secretariatului 

Indicator anual 

Eficientizarea activității de relații cu 
publicul, prin utilizarea aplicației 
„Sistemul Informatic Relații cu 
Publicul” 

• Numărul de petiții înregistrate la 
nivelul unității 

45 

 

Dezvoltarea culturii or-
ganizaționale în dome-
niul protecției datelor cu 
caracter personal prin 
implementarea cadrului 
legal specific și prin 
creșterea nivelului de 
responsabilitate a ope-
rastorilor și de conștien-
tizare a utilizatorilor cu 

Elaborarea/actualizarea și postarea 
pe site-ul unității în secțiunea 
,,Protecția Datelor cu Caracter 
Personal” a: 

- datelor de contact ale res-
ponsabilului cu protecția datelor 
cu caracter personal; 

- ghidului de exercitare a drep-
turilor de către persoanele 
vizate;  

• Numărul materialelor elaborate, 
publicate, transmise și, după caz, 
actualizate; 

• Numărul de cereri soluționate 
formulate de către personale 
vizate; 

• Numărul de adrese soluționate 
formulate de alte instituții. 

 

 

0 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

privire la obligațiile spe-
cifice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- notei de informare privind sco-
purile prelucrării datelor cu 
caracter personal; 

- formularelor de exercitare a 
drepturilor; 

- alte informații de actualitate 
specifice domeniului. 

Asigurarea respectării drepturilor 
persoanelor vizate în contextul 
prelucrărilor de date cu caracter 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea unui sistem adecvat de 
gestionare a vulnerabilităților și ris-
curilor în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal și 
elaborarea/actualizarea documen-
telor necesare asigurării conformi-
tății cu legislația aplicabilă în 
domeniul protecției datelor cu 
caracter personal. 

• Numărul de vulnerabilități și 
riscuri identificate în ceea ce 
privește protecția datelor cu 
caracter personal; 

• Numărul de măsuri propuse în 
vederea înlăturării/ diminuării/ 
reducerii acestora.  

• Numărul de documente elaborate 
și, după caz, actualizate. 

 

0 

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 

• Numărul de teme propuse. 
• Numărul temelor incluse. 

 

 

 

7 
7 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Dezvoltarea culturii or-
ganizaționale în dome-
niul protecției datelor cu 
caracter personal prin 
implementarea cadrului 
legal specific și prin 
creșterea nivelului de 
responsabilitate a ope-
rastorilor și de conștien-
tizare a utilizatorilor cu 
privire la obligațiile spe-
cifice. 
 
 

comportă prelucrarea datelor cu 
caracter personal și măsurile 
minime de securitate, în funcție de 
specificul activității fiecărui ope-
rator. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Efectuarea unor instructaje cu per-
sonalul operatorului care efectu-
ează operațiuni de prelucrare a 
datelor cu caracter personal și 
asigurarea consilierii, conducă-
torilor operatorilor și a structurilor 
din cadrul operatorilor. 

• Numărul instructajelor și/ sau 
sesiunilor de instruire. 

• Numărul punctelor de vedere de 
specialitate/ recomandărilor/ 
notelor-raport/ propunerilor/ 
analizelor/ informărilor elaborate. 

• Numărul de participări în cadrul 
ședințelor de lucru ale 
conducătorilor unităților IJJ 
Vâlcea, precum și în cadrul 
diverselor grupuri de lucru. 

0 
 
 
0 
 
 
0 

 
 

Consolidarea activității 
de a-sistență juridică în 
raport cu specificul și 
riscurile asociate misiu-
nilor executate 

Studierea actelor normative inci-
dente obiectului acţiunii, respec-
tarea termenelor procedurale pre-
văzute de legislaţia incidentă, 
invocarea practicii judiciare şi a 
literaturii de specialitate. 

• Numărul acțiunilor în instanță 
întocmite în termen şi la un înalt 
nivel calitativ 
 

 
 

116 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

Pregătirea şi exami-
narea sub aspectul lega-
lităţii şi al efi-cienţei 
juridice a documentaţiei 
care stă la baza deci-
ziilor conducerii unităţii. 

Studierea legislaţiei de nivel supe-
rior, a legislaţiei de nivel inferior 
incidente în derularea activităţii/ 
misiunii. 

• Numărul documentelor examinate 
în  vederea asigurării legalității ac-
telor cu caracter juridic emise/ 
semnate de conducătorul unității  

163 

 

 

Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice în Jandarmeria Română 
 

 
 

Informarea coerentă a 
publicului cu privire la 
activitatea IJJ Vâlcea 

Corectarea și completarea informa-
țiilor apărute în spațiul public, 
neconforme cu realitatea, referi-
toare la angajații și activitatea 
Jandarmeria Română 

• Numărul precizărilor/ drept la 
replică. 

0 

Inspectoratul 
Județean de 

Jandarmi 
Vâlcea 

Informarea cetățenilor cu privire la 
evenimente de interes și subiecte 
care vizează activitatea persona-
lului sau structurilor din 
Jandarmeria Română. 

• Numărul materialelor de presă 
elaborate/ postări pe pagina web/ 
social media. 

14/14/39 

Promovarea în spațiul public a 
acțiunilor și a rezultatelor obținute 
de structurile IJJ Vâlcea, precum și 
a angajaților ale căror fapte au 
valoare de exemplu, în plan pro-
fesional sau umanitar. 

• Numărul postărilor care au ca 
subiect angajați ai IJJ Vâlcea. 

19 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

1. Creșterea gradului de protecție și de siguranță a cetățeanului și a comunităților având la bază dezvoltarea componentei de cunoaștere concretizată 
printr-o prezență activă pe teren, precum și prin menținerea și îmbunătățirea unor legături și interacțiuni solide și permanente cu membrii comunităților 
respective 
 

2. Consolidarea capacității de prevenție, intervenție și reacție a MAI pentru impunerea respectării legii 
       - Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului; 
       - Consolidarea Sistemului Integrat pentru Situații de Urgență 

5. Îmbunătățirea capacită-
ții personalului de apli-
care a legii 

Redirecționarea activității preven-
tive în funcție de analiza situației 
operative 

• Număr reorientare activitate/con-
cluzii de reorientare 100% 

8/8=100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
pentru Situații 

de Urgență 
„General 

Magheru” al 
județului Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluţionarea eficientă a 
situaţiilor de urgenţă şi 
asigurarea unor condiţii 
superioare pentru ma-
nagementul tipurilor de 
risc 

Adaptarea Concepţiei specifice pri-
vind planificarea, pregătirea, orga-
nizarea 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/in-

tervenţie. 

 

100% 

Îndeplinirea atribuţiunilor ce revin 
Centrului Operaţional pentru orga-
nizarea şi asigurarea Secretariatului 
Tehnic Permanent al Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Vâlcea, cu rol integrator al auto-
rităţilor administraţiei publice locale 
în managementul situaţiilor de ur-
genţă. Participarea la constatarea 

• 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 

100% 
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Nr. 
crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

producerii situaţiilor de urgenţă, 
inventarierea şi evaluarea pagube-
lor/consecinţe-lor produse, prin de-
plasarea în teren, împreună cu spe-
cialişti desemnaţi din partea insti-
tuţiilor membre ale CJSU 

cu resurse umane, materiale şi 
financiare, 

• Catalogul local privind clasificarea 
UAT, instituţiilor şi operatorilor 
economici din punct de vedere al 
riscurilor și a celorlalte planuri 
specifice CJSU – 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 

pentru Situații 
de Urgență 
„General 

Magheru” al 
județului Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Creşterea capacităţii 
operaţionale şi îmbună-
tăţirii calităţii misiunilor 
executate în folosul 
populaţiei prin reduce-
rea impactului efectelor 
situaţiilor de urgenţă 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creșterea capacităţii de răspuns 
integrat în situaţii de urgență medi-
cale, incendii şi protecţie civilă; 

• Participarea acestor structuri, ca 
urmare a solicitării inspectoratului,  
la minim 80%  din activitățile de 
pregătire și de intervenție; 

75% 

Asigurarea sistemului centralizat de 
înştiinţare-alarmare; 

• Menținerea unei acoperiri de 90% 
pentru municipii; 

• Realizarea unei acoperiri de 35% 
pentru oraşe 

• Realizarea unei acoperiri de 30% 
pentru comune. 

85% 

Evaluarea viabilităţii concepţiei de 
răspuns prin exerciţii planificate la 
unitățiile de învățământ, spații/ 
unități publice, UAT, agenţi econo-
mici cu risc mare şi foarte mare şi 
în zone potenţial generatoare de 
situaţii de urgenţă, precum şi în 
cazul incendiilor, accidentelor, ava-
riilor, exploziilor, fenomenelor me-
teorologice periculoase, cutremu-
relor şi alunecărilor de teren etc. 

• Desfăşurarea a 4 exerciţii de 
cooperare (1/trimestru) pentru 
antrenarea structurilor specializate 
în vederea îndeplinirii misiunilor 
specifice 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 
timpul exercițiilor de cooperare -
minim 1 testare; 

50% 
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crt. 

Direcţii de acţiune Acţiuni 
Indicatori anuali măsurabili 

propuşi 

Procent de realizare 
a indicatorilor 

Entitate 
responsabilă 

 
 
 
Creşterea capacităţii 
operaţionale şi îmbună-
tăţirii calităţii misiunilor 
executate în folosul 
populaţiei prin reduce-
rea impactului efectelor 
situaţiilor de urgenţă 
 

• Desfăşurarea exercițiilor de tip 
EXFT la nivelul  subunităţilor de 
intervenţie – minim1/lunar/subuni-
tate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspectoratul 
pentru Situații 

de Urgență 
„General 

Magheru” al 
județului Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea forţelor şi mijloacelor 
necesare îndeplinirii misiunilor spe-
cifice pe timpul acţiunilor de ordine 
şi siguranţă publică. 

• Procentul misiunilor executate din 
totalul solicitărilor primite – 100%; 

100% 

Actualizarea permanentă a Regis-
trului de capabilităţi existente la 
nivelul județului Vâlcea în domeniul 
managementului situaţiilor de 
urgenţă. 

• Gradul de reactualizare şi completi-
tudine -100% 

100% 

Dezvoltarea rețelei de 
puncte de lucru și creș-
terea mobilității 

Reducerea timpului de răspuns; 

• Înființarea unor noi subunități de 
intervenție la Voineasa, Ionești, 
Diculești și Horezu 

În funcție de 
termenii stipulați în 

proiectul de 
cofinanțare prin 
fonduri europene 
demarat de către 

IGSU 

• Dotarea Gărzii de Intervenție 
Măciuca cu o autospecială de 
intervenție modernă, pentru 
reducerea timpului de răspuns în 
raionul de intervenție; 

În funcție de 
achizițiile efectuate 
la nivelul IGSU prin 
programe operațio-
nale de dezvoltare 

Dezvoltarea capacităţii 
de intervenţie prin achi-
ziţionarea de mijloace 
speciale de intervenţie 

Asigurarea unui răspuns adecvat în 
cazul unui dezastru major sau pen-
tru  mai multe situaţii de urgenţă de 
amploare 

• Înlocuirea autospecialelor de stin-
gere din dotarea subunităților ope-
rative care au durata normală de 
exploatare depășită sau care nu 

În funcție de 
achizițiile efectuate 
la nivelul IGSU prin 
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la incendii, deszăpeziri, 
inundaţii concomitent 
cu promovarea unui 
proces de pregătire şi 
instruire adecvată a per-
sonalului 

mai prezintă eficiență la intervenții 
– minim 30 % 

programe operațio-
nale de dezvoltare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inspectoratul 

pentru Situații 
de Urgență 
„General 

Magheru” al 
județului Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Menținerea în stare de operati-
vitate 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; 

100% 

• Operaţionalizarea ambulanţei de 
terapie intensivă, tip C1, din orga-
nigrama inspectoratului, în coope-
rare cu UPU Vâlcea 

Ambulanța este 
oparațională,dar nu 
este operaționali-

zată din cauza lipsei 
personalului UPU 

Reevaluarea sistemului de formare 
şi pregătire profesională a perso-
nalului pe principiul asimilării de 
competenţe profesionale (aptitu-
dini, cunoştinţe şi atitudini) ce 
alcătuiesc standardele ocupaţio-
nale; 

• 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 

Pe parcursul 
întregului an, în 

funcție de planifi-
carea IGSU 

Asigurarea în permanență a echi-
librului de resursă umană între per-
sonalul care iese și cel care intră în 
sistem 
 

• Efectuarea demersurilor pentru 
încadrarea posturilor vacante. 
Asigurarea unei încadrări de cel 
puțin 95% 

100% 
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• Solicitarea eșalonului superior a 
deblocării prosturilor vacante  în 
vederea desfășurării procedurii de 
examen/concurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 

pentru Situații 
de Urgență 
„General 

Magheru” al 
județului Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlul, coordonarea 
şi îndrumarea  operato-
rilor economici, institu-
ţiilor precum şi a ad-
ministraţiilor  publice lo-
cale existente la nivelul 
judeţului,  în vederea 
sporirii nivelului de efi-
cienţă în prevenirea și 
gestionarea  riscurilor  
generatoare de situaţii 
de urgenţă specifice 

Planificarea activităţilor preventive 

corelate cu calendarul orientativ al 

activităților de control și de infor-

mare preventivă al inspectoratului 

județean 

OIG 207/2017 
Numărul total de controale execu-

tate pe an, raportat la numărul 
total de inspectori 

100% 

Armonizarea cooperării 
între structurile de con-
trol și cele de interven-
ție și transferul de infor-
mații necesare organi-
zării unei intervenții 
eficiente 

Executare de recunoașteri pe tim-

pul contoalelor de preveniere în 

obiectivele cu grad ridicat de com-

plexitate 

• Nr. recunoașteri/nr. obiective pla-
nificate pentru recunoașteri 100% 

100% 

Consolidarea activităţii 
de pregătire a  persoa-
nelor cu atribuţii în  
managementul situa-
ţiilor de urgenţă 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de  

urgenţă a reprezentanţilor insti-

tuţiilor prefectului şi a personalului 

cu  funcţii de conducere şi atribuţii 

situaţiilor urgenţă din administraţia 

• Creşterea cu  2% a personalului 
participant la curs, raportat la anul 
precedent 

44% 
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publică locală, servicii descen-

tralizate şi desconcentrate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 

pentru Situații 
de Urgență 
„General 

Magheru” al 
județului Vâlcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuarea activităților 
de informare preventivă 
și a implementării cam-
paniilor naţionale de 
informare preventivă 
prin furnizarea mesaje-
lor preventive către toa-
te zonele și categoriile 
de persoane, inclusiv 
cele din zone vulne-
rabile,  prin mijloacele 
avute la dispoziție la 
nivel local 

Intensificarea activităţii de infor-

mare preventivă, atât în cadrul 

campaniilor naţionale derulate de 

MAI/DSU/IGSU, cât și ca inițiative 

locale, adaptate la specificul zonei 

de competență, situația operativă, 

zonele vulnerabile din judeţ (comu-

nităţi sărace sau izolate, ori zone 

expuse la riscuri naturale etc.) şi 

adaptarea mijloacelor de disemi-

nare şi a mesajului în raport cu 

gradul de pregătire a persoanelor 

vizate 

OIG 207/2017 
Numărul materialelor de informare 

preventivă realizate potrivit 
calendarului stabilit la nivelul         

I.G.S. U. – 12/an 

116,67% 

Furnizarea mesajului preventiv 

către populație, atât prin mesa-

je/mijloace  coordonate/puse la dis-

poziție cât  şi postarea pe paginile 

de internet si facebook ale insti-

tuţiei materiale de educaţie pentru 

situaţii de urgenţă a populaţiei 

(spoturi, comunicate, exerciţii) 

Conform calendarului activităților 
de informare preventivă 

139,60% 
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Creșterea participării 
voluntarilor în echipele 
de intervenție ale IGSU 

Continuarea programului de 

voluntariat 

• Participarea voluntarilor la minim 
5% din intervențiile serviciilor pro-
fesioniste pentru situații de 
urgență 

• Participarea voluntarilor la minim 
5% din acțiunilor de informare 
preventivă. 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul 

pentru Situații 
de Urgență 
„General 

Magheru” al 
județului Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregătirea voluntarilor în centrele 

de formare/ antrenament ale IGSU 

 

• Gradul de participare al voluntarilor 
la programele de pregătire 

 

0% 

Menținerea în stare de 
operativitate a mijloa-
celor de mobilitate te-
restră și navală 

Executarea la timp a reviziilor și 

reparațiilor la tehnica din dotare 

• Respectarea planurilor anuale de 
asistență tehnică anuală – 90% 

50% 

Realizarea acțiunilor de disponibili-

zare/valorificare/casare  a bunurilor 

care îndeplinesc condițiile legale 

• Disponibilizare/valorificare/casare  
a bunurilor aprobate de către ordo-
natorul secundar de credite 

50% 

 
 

Aplicarea sistemului in-
tegrat de formare şi 
pregătire continuă a 
personalului unităţii, în-
deosebi a celui operativ, 
în raport cu tipurile de 
risc din competenţă şi cu 
respectarea cadrului 
normativ elaborat de 
IGSU 
 
 

Întocmirea documentelor pentru 
formarea profesională continuă a 
personalului. 
Asigurarea participării la cursurile 
de formare iniţială, respectiv de 
dezvoltare a carierei. 
Elaborarea documentelor, organi-
zarea şi desfăşurarea pregătirii 
personalului opera-tiv din subuni-
tăţile de intervenţie, pe baza noului 
cadru reglementat prin O.I.G.S.U., 
având ca finalitate eficientizarea 
pregătirii pe toate domeniile 

• Personalul instruit să fie mai mare 
de 90% din numărul total al 
personalului; 

• Numărul personalului absolvent/ 
numărul personalului participant la 
cursuri să fie mai mare sau egal cu 
95%; 

• Ponderea calificativelor de B şi FB 
în totalul acestora – minim 70%; 

• Reflectarea nivelului de pregătire 
specializată în calitatea îndeplinirii 
misiunilor. 

100% 
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Aplicarea sistemului in-
tegrat de formare şi 
pregătire continuă a 
personalului unităţii, în-
deosebi a celui operativ, 
în raport cu tipurile de 
risc din competenţă şi cu 
respectarea cadrului 
normativ elaborat de 
IGSU 
 

specifice intervenţiilor: stingerea 
incendiilor, salvare de la înălţime şi 
din alte medii ostile vieţii, C.B.R.N., 
scafandri, pirotehnişti, descarcerare 
grea, prim ajutor medical calificat şi 
triaj evacuare etc. 

 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
pentru Situații 

de Urgență 
„General 

Magheru” al 
județului Vâlcea 

Pregătirea personalului operativ în 
centrele de antrenament în scopul 
dezvoltării și consolidării deprin-
derilor specifice tipurilor de inter-
venție 

Personal planificat/personal 
participant 100% 

100% 

Perfecționarea pregătirii de specia-
litate a personalului în domeniile 
COSS/ DSM, CBRN, pirotehnic, 
coordonării și conducerii integrate a 
acțiunilor operative, dispecerizării 
integrate, primului ajutor calificat și 
descarcerare, conducerii autospeci-
alelor și identificării evaluării și 
monitorizării riscurilor. 

Personal planificat/personal prezent 
100% 

100% 

 
 

 

 

 

 

 

PREFECT, 
 

MIHAI OPREA 
 

 


