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INTRODUCERE 

 

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. În această calitate, una dintre atribu iile principale o reprezintă ac ionarea pentru realizarea în jude  a 
obiectivelor cuprinse în programul de guvernare (art.19, lit.b) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

Pentru realizarea acestei atribu ii, structurile de specialitate ale institu iei prefectului întocmesc anual planul de ac iuni pentru realizarea în jude  a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare (art.6, alin.(1), lit.d) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare). 
În baza prevederilor legale men ionate mai sus, Institu ia Prefectului a solicitat Consiliului Jude ean Gorj, Primăriei municipiului Târgu Jiu, serviciilor publice 

deconcentrate şi altor institu ii publice din jude  formularea propriilor obiective şi ac iuni, potrivit competen elor legale, a căror implementare să conducă la realizarea 

în jude ul Gorj în anul 2017 a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 (Program prevăzut în anexa nr. 2 La Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 
pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5/04.01.2017). 

Urmare centralizării şi prelucrării materialelor furnizate de institu iile respondente, Institu ia Prefectului a elaborat Planul de acţiuni pentru realizarea în 
judeţul Gorj în anul 2017 a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020.  

Astfel, Planul este structurat în 15 capitole, corespunzătoare capitolelor prevăzute în Programul de guvernare 2017-2020, totalizând un număr de 347 

acţiuni pentru a căror implementare vor fi responsabile 27 instituţii, după cum urmează: 
 

I. Capitolul Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget 

II. Capitolul Economie. Politici industriale. Politici în domeniul resurselor minerale neenergetice. Comerţ şi relaţii internaţionale. Protecţia 
consumatorului 

III. Capitolul Fonduri europene 

IV. Capitolul Turism 

V. Capitolul Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale 

VI. Capitolul Politici în domeniul educaţiei 
VII. Capitolul Politici în domeniul sănătăţii 

VIII. Capitolul Administraţie Publică. Politici regionale 

IX. Capitolul Politici agricole şi de dezvoltare rurală 

X. Capitolul Politici de mediu. Apele şi pădurile 

XI. Capitolul Politici în domeniul energiei 
XII. Capitolul Politici pentru infrastructura de transport 

XIII. Capitolul Afaceri interne 

XIV. Capitolul Cultură. Culte. Minorităţi 
XV. Capitolul tineret şi sport 

  



ABREVIERI: 
 

A.J.F.P. Gorj Administra ia Jude eană a Finan elor Publice Gorj 
APIA – Centrul Județean Gorj Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – Centrul Jude ean Gorj 

A.J.O.F.M. Gorj Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de Muncă Gorj 
A.J.P.I.S. Gorj Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială Gorj 
A.P.M. Gorj Agen ia pentru Protec ia Mediului Gorj 
B.V. Gorj Biroul Vamal Gorj 

C.J.P. Gorj Casa Jude eană de Pensii Gorj 
C.P.E.C.A. Gorj Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj 

C.E. Oltenia Complexul Energetic Oltenia 

C.J.P.C. Gorj Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Gorj 
D.S.P. Gorj Direc ia de Sănătate Publică Gorj 
D.J.C. Gorj Direc ia Jude eană pentru Cultură Gorj 
D.J.S.T. Gorj Direc ia Jude eană pentru Sport şi Tineret Gorj 
D.A.J. GORJ Direc ia pentru Agricultură Județeană Gorj 
D.S.V.S.A. Gorj Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor Gorj 
G.N.M. – Serviciul Comisariatul Jude ean Gorj Garda Na ională de Mediu – Serviciul Comisariatul Jude ean Gorj 
I.J.J. Gorj Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Tudor Vladimirescu” Gorj 
I.P.J. Gorj Inspectoratul de Poli ie Jude ean Gorj 
I.S.U. Gorj Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al jude ului Gorj 
I.S.J. Gorj Inspectoratul Şcolar Jude ean Gorj 
I.T.M. Gorj Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj 
S.G.A. Gorj Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj 
O.C.P.I. Gorj Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj 
O.J.Z. Gorj Oficiul Jude ean de Zootehnie Gorj 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



I. Capitolul Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget 
 

Nr. 
crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 

Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de 
performanţă 

Sursa de 
finanţare 

Termen 

de 

realizare 

Entitatea 
responsabilă 

1. Colectarea veniturilor la 

bugetul de stat 

Realizarea planului de încasari prin aplicarea 
măsurilor  de colectare a crean elor fiscale 

Gradul de realizare a 

programului de încasări 
venituri bugetare 

Credite bugetare Permanent A.J.F.P. Gorj 

şi Serviciile 
fiscale 

teritoriale 

2.  Reducerea arieratelor la bugetul general 

consolidat 

Diminuarea arieratelor 

recuperabile aflate în sold la 
finele anului precedent de 

raportare 

Credite bugetare Permanent A.J.F.P. Gorj 

şi Serviciile 
fiscale 

teritoriale 

3.  Organizarea de conferin e de presă şi  talk- 
show-uri în scopul transmiterii obiectivelor de 
atins de către administra ia fiscală 

Nr. conferin e de presă şi  
talk- show-uri 

Credite bugetare Lunar A.J.F.P. Gorj 

4.  Publicarea în presa locala a modificărilor 
legislative în scopul conştientizării fiscale a 
contribuabililor 

Nr. comunicate de prsă Credite bugetare Permanent A.J.F.P. Gorj 

5.  Organizarea de întâlniri cu contribuabilii pentru 

clarificarea problematicii de natură fiscală 

Nr. întâlniri Credite bugetare Saptamanal A.J.F.P. Gorj 

şi Serviciile 
fiscale 

teritoriale 

6.  Pregătirea şi efectuarea corespunzătoare a 
inspec iilor fiscale, având drept scop atragerea 
de sume suplimentare şi creşterea gradului de 
conformare la declarare 

Nr. inspec ii efectuate de un 
inspector la contribuabili 

Sume atrase suplimentar 
(nete) pe un inspector, 

urmare inspec iilor fiscale la 
contribuabili 

Credite bugetare Permanent Activitatea de 
Inspecție 
Fiscală 

7.  Prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune 
fiscala prin ac iuni de control la contribuabilii 
care prezintă risc fiscal ridicat 

Gradul de asigurare a  
colectării crean elor fiscale 
din prisma măsurilor 
asiguratorii instituite de 

inspec ia fiscală 

Credite bugetare Permanent Activitatea de 
Inspecție 
Fiscală 

8.  Cre terea gradului de încasare a obliga iilor 
restante 

 

Diminuarea pierderii fiscale 
pe un inspector urmare 

inspec iilor fiscale efectuate 
la contribuabili 

Credite bugetare Permanent Activitatea de 
Inspecție 

Fiscală 

9.  Efectuarea controlului fizic, documentar şi 
acordarera liberului de vamă 

Nr. total declara ii vamale din 
care: 

-export 

Bugetul de stat Lunar Biroul Vamal 

Gorj 
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-import  

10.  Efectuarea controlului fizic al coletelor poştale 
sosite sau expediate 

Nr. total declara ii vamale din 
care: colete po tale 

Bugetul de stat Lunar Biroul Vamal 

Gorj 

11.  Încasarea drepturilor vamale de import datorate 
bugetului de stat 

Volum total drepturi vamale 
încasate 

Bugetul de stat Lunar Biroul Vamal 
Gorj 

12.  Gestionarea datelor şi informa iilor din surse 
externe şi interne 

Nr. aplica ii informatice 
utilizate 

Bugetul de stat Lunar Biroul Vamal 

Gorj 

13.  Analiza riscurilor cu impact asuprea resurselor 
proprii tradi ionale (RPT) 

Nr. analize de risc efectuate Bugetul de stat Lunar Biroul Vamal 
Gorj 

14.  Verificarea îndeplinirii condi iilor necesare în 
vederea autorizării sau atestării operatorilor 
economici în domeniul produselor accizabile 

Nr. controale verificare 

condi ii de autorizare 
nr. total operatori economici 

autoriza i şi atesta i 

Bugetul de stat Lunar Biroul Vamal 

Gorj 

15.  Supraveghere mişcărilor cu produse accizabile  
în  regim  suspensiv 

Nr. controale  efecuate Bugetul de stat Lunar Biroul Vamal 
Gorj 

 

 
 

 

II. Capitolul Economie. Politici industriale. Politici în domeniul resurselor minerale neenergetice. Comerţ şi relaţii 
internaţionale. Protecţia consumatorului 

 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 

Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 
Sursa de 

finanţare 

Termen 
de 

realizare 

Entitatea 

responsabilă 

1. Măsura 4. Economie. 
Protecția consumatorilor 

Desfă urarea de acțiuni de control pentru 

asigurarea cerințelor de securitate i/sau 
conformitate a produselor i serviciilor, în 

conformitate cu Programul Tematic al Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor  

Nr. controale efectuate - Trimestrial C.J.P.C. Gorj 
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III. Capitolul Fonduri europene 
 

Nr. 
crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 

Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 
Sursa de 
finanţare 

Termen 

de 

realizare 

Entitatea 
responsabilă 

1. Măsura 1. Lansarea 
tuturor call-urilor de 

proiecte, pe toate liniile 
de finan are, atât pentru 
beneficiarii publici, cât şi 
pentru cei priva i, până la 
sfârşitul anului 2017. 

Promovarea cererilor de proiecte lansate de 

autoritățile de management  
Nr. instrumente de 

diseminare utilizate; 

Nr. acțiuni de promovare 

- 31.12.2017 Instituția 
Prefectului – 

Județul Gorj 

2.  Monitorizarea proiectelor depuse de autoritățile 
publice locale i serviciile publice deconcentrate 

Nr. proiecte depuse / aflate 
în implementare / finalizate; 
Nr. rapoarte 

 Semestrial Instituția 
Prefectului – 

Județul Gorj 
 

 
 

 

IV. Capitolul Turism 
 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 
Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 

Sursa de 

finanţare 

Termen 

de 
realizare 

Entitatea 

responsabilă 

1. Măsura 3. Reabilitarea 

infrastructurii de acces  în 
sta iunile turistice şi 
zonele de impact turistic 
semnificativ (mănăstiri, 
monumente, zone 

agroturistice, viticole). 
 

Modernizarea şi reabilitarea zonei protejate a 
ansamblului monumental Calea Eroilor, 
Municipiul Târgu Jiu. 

- suprafa a studiată Axa 
„Calea Eroilor” – 44.374 mp; 
- nr. locuri parcare zona 

Hotel Gorj – 103 locuri; 
- nr. locuri parcare zona 

Pia eta General Gheorghe 
Magheru – 235 locuri. 

Buget local; 

Buget de stat; 
Fonduri atrase 

Trimestrul 

al –IV-lea 
2021 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

2.  Restaurarea Grădinii Publice din cadrul zonei 
protejate a ansamblului monumental „Calea 
Eroilor’’, Municipiul Târgu Jiu 

Suprafa a totală a Grădinii 
Publice – 91.944 mp: 
- suprafa ă totală plantată – 

68.123 mp; 
- alei pietonale propuse – 

7.125 mp; 

Buget local; 

Buget de stat; 
Fonduri atrase 

Trimestrul 

al IV-lea 
2019 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 
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- alei ciclabile – 1770 mp. 

3.  Elaborare i implementare proiecte privind 

reabilitarea infrastructurii de acces în zonele cu 
potențial turistic 

Nr. proiecte implementate Fonduri 

europene sau/şi 
bugetul 

statului/bugete 
locale. 

31.12.2020 Autorități 
publice locale 

4. Măsura 4. Dezvoltarea şi 
reabilitarea re elelor de 
utilită i publice în zonele 

turistice existente şi în 
cele ce urmează a fi 
dezvoltate din punct de 

vedere turistic 

Elaborare i implementare proiecte privind 
reabilitarea rețelelor de utilități publice în zonele 
cu potențial turistic 

Nr. proiecte implementate Fonduri 

europene sau/şi 
bugetul 

statului/bugete 

locale. 

31.12.2017 Autorități 
publice locale 

5. Măsura 9. Continuarea şi 
finalizarea înfiin ării 
Organiza iilor de 
Management al 

Destina iilor (OMD) în 
sta iunile turistice şi alte 
localită i de interes 
turistic. 

Sprijinirea înfiin ării a unei Organiza ii de 
Management al Destina iilor (OMD) în jude ul 
Gorj 

OMD înfiin at Bugetul local; 
Fonduri 

europene 

2018 U.A.T. jude ul 
Gorj 

 
 

 

V. Capitolul Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale 
 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura 

din Programul de 
guvernare 2017-2020 

Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 
Sursa de 

finanţare 

Termen 

de 
realizare 

Entitatea 

responsabilă 

1. Măsura1. Stimularea 

creării de noi locuri de 
muncă 

Submăsura: 
Pachet integrat de măsuri 
pentru reintegrarea pe 

pia a muncii a şomerilor 
de lungă durată. 

Încadrarea prin Programul de Mediere pentru 
5.000 persoane, din care: 

- încadrarea prin medierea pe locurile de 
muncă vacante pe perioadă nedeterminată: 
3.500 persoane; 

- încadrarea prin medierea pe locurile de 
muncă vacante pe perioadă determinată: 
1.500 persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

2.  Încadrarea ca urmare a absolvirii unui curs de 
calificare/recalificare, perfec ionare: 400 

Conform contract de 

management încheiat cu 
Bugetul 

asigurărilor 
31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 
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persoane. A.N.O.F.M. pentru şomaj 
3.  Persoane ocupate ca urmare a acordării 

serviciilor de informare şi consiliere profesională: 
200 persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

4.  Acordarea de aloca ii pentru şomerii care se 
încadrează înainte de expirarea perioadei de 
indemnizare: 330 persoane.  

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

5.  Prima de activare pentru şomerii neindemniza i: 
10 persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

6.  Încadrarea şomerilor peste 45 ani sau părin i 
unici sus inători ai familiilor monoparentale, prin 
subven ionarea locului de muncă: 300 

persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

7.  Încadrarea tinerilor NEET: 50 persoane. Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

8.  Încadrarea şomerilor neindemniza i SLD: 20 

persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

9.  Încadrarea absolven ilor din institu ii de 
învă ământ, prin subven ionarea locului de 
muncă: 325 persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

10.  Încadrarea persoanelor cu handicap prin 

subven ionarea locului de muncă: 5 persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

11.  Încadrarea absolven ilor care beneficiază de 
prima de încadrare: 250 persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

12.  Ocuparea ca urmare a serviciilor de consultan ă 
şi asisten ă pentru începerea unei activită i 
independente sau pentru începerea unei afaceri: 
5 persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

13.  Încadrarea prin încheierea de contracte de 
solidaritate, în baza Legii 76/2002: 5 persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

14. Măsura 1. Stimularea 

creării de noi locuri de 
Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată în domenii susceptibile utilizării 

Nr. controale efectuate; 

Nr. angajatori depista i cu 
Bugetul 

consolidat de 

Trimestrele 

I – IV 

I.T.M. Gorj 
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muncă 

Submăsura: 
Combaterea muncii fără 
forme legale prin 
derularea de campanii de 

conştientizare, prin 
controale tematice şi prin 
organizarea unui cadru 

institu ional de 
func ionare. 

frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor. ,,muncă la negru”; 
Nr. persoane depistate fără 
forme legale de angajare; 

Nr. sanc iuni 
contraven ionale aplicate; 
Nr. infrac iuni constatate; 

Nr. de măsuri dispuse; 
Nr. de măsuri realizate; 

stat 2017 

15.  Verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activită i cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Nr. controale efectuate; 

Nr. de măsuri dispuse; 
Nr. de măsuri realizate; 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

II – III 
2017 

I.T.M. Gorj 

16.  Verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile Codului Muncii – Legea nr.53/2003 

republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Nr. controale efectuate; 
Nr. de sanc iuni 

contraven ionale aplicate; 
Nr. de măsuri dispuse; 
Nr. de măsuri realizate; 

Bugetul 
consolidat de 

stat 

Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

17.  Verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile O.U.G nr.25/2014 privind încadrarea 
în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Nr. controale efectuate; 
Nr. de măsuri dispuse; 
Nr. de măsuri realizate; 

Bugetul 
consolidat de 

stat 

Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

18.  Verificarea modului în care agen ii economici 
respectă prevederile Legii nr.156/2000 privind 
protec ia cetă enilor români care lucrează în 
străinătate, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Nr. controale efectuate; 

Nr. de măsuri dispuse; 
Nr. de măsuri realizate; 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.T.M. Gorj 

19.  Verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile Legii nr. 344/2006 şi a H.G. 
nr.104/2007 privind detaşarea salaria ilor în 
cadrul prestării de servicii transna ionale. 

Nr. controale efectuate; 

Nr. de măsuri dispuse; 
Nr. de măsuri realizate; 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.T.M. Gorj 

20.  Verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile H.G. nr.500/2011 privind registrul 
general de eviden ă a salaria ilor, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Nr. controale efectuate; 

Nr. de sanc iuni 
contraven ionale aplicate; 

Nr. de măsuri dispuse; 
Nr. de măsuri realizate; 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.T.M. Gorj 
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21.  Verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei şi bărba i, 
republicată. 

Nr. controale efectuate; 

Nr. de măsuri dispuse; 
Nr. de măsuri realizate; 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.T.M. Gorj 

22.  Verificarea modului de respectare, de către 
angajatori a prevederilor art.78, alin.2 şi 3 din 
Legea nr.448/2006 privind protec ia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Nr. controale efectuate; 
Nr. de măsuri dispuse; 
Nr. de măsuri realizate; 

Bugetul 
consolidat de 

stat 

Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

23. Măsura 7. Sprijin pentru 

familii şi copii 
Submăsura: 
Introducerea Programului 
,,Prima chirie” prin 
ob inerea de sus inere a 
chiriilor pentru familiile cu 
venituri sub 5.000 

lei/lună. 

Stimularea mobilită ii for ei de muncă pentru 
220 persoane, din care: 

- prin încadrarea la o distan ă mai mare de 15 
km – prima de încadrare: 160 persoane; 

- prin încadrarea în altă localitate la peste 50 
km cu schimbarea domiciliului – prima de 

instalare: 50 persoane; 
- prin încadrarea într-o altă localitate şi, ca 

urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul 
– prima de relocare: 10 persoane. 

Conform contract de 

management încheiat cu 
A.N.O.F.M. 

Bugetul 

asigurărilor 
pentru şomaj 

31.12.2017 A.J.O.F.M. 

Gorj 

24. Măsura 4. 
Dialog social şi 
parteneriat 

Submăsuri: 
1.Consolidarea rolului 
institu iei dialogului social, 
componentă 
fundamentală a statului 
de drept şi a democra iei. 
2.Intensificarea la nivel 

institu ional a dialogului 
social, prin implicarea 
partenerilor sociali şi a 
societă ii civile în actul 
decizional. 

 

Campanie europeană ,,Locuri de muncă 
sănătoase pentru toate vârstele”. 

Nr. sesiuni de informare; 

Nr. persoane informate; 
Materiale distribuite; 

Nr. articole/ştiri în mass-
media. 

 

 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.T.M. Gorj 

25.  Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii 
Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă 
sub egida Agen iei Europene pentru Securitate şi 
Sănătate în Muncă – Locuri de muncă sănătoase 

Nr. sesiuni de informare; 

Nr. persoane informate; 
Materiale distribuite; 

Nr. articole/ştiri în mass-

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

III – IV 
2017 

I.T.M. Gorj 
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pentru toate vârstele. media. 

26.  Campanie na ională de control privind 
respectarea prevederilor legale în ceea ce 
priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor. 

Nr. unită i verificate; 
Nr. neconformită i 

identificate; 

Nr. de măsuri dispuse; 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.T.M. Gorj 

27.  Campanie na ională privind implementarea în 
sistemul de învă ământ a proiectului ,,Valen e 
culturale în domeniul securită ii şi sănătă ii în 
muncă”. 

Nr. profesori instrui i; 
Nr. elevi instrui i; 

Nr. certificate eliberate; 

Bugetul 
consolidat de 

stat 

Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

28.  Campanie na ională de supravegherea pie ei 
produselor industriale din domeniul de 

competen ă al Inspec iei Muncii, conform 
programului sectorial pentru anul 2017, 

coordonat de către Comisia Europeană. 

Nr. controale privind 

supravegherea pie ei; 
Nr. de produse industriale 

verificate; 

Nr. de produse conforme/nr. 
produse controlate; 

Bugetul 

consolidat de 

stat 

Trimestrele 

I – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

29.  Campanie na ională privind verificarea modului 
în care angajatorii previn căderile de la înăl ime 
în şantierele temporare şi mobile. 

Nr. unită i verificate; 
Nr. neconformită i 

identificate; 

Nr. de măsuri dispuse; 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

II – IV 
2017 

I.T.M. Gorj 

30.  Identificarea unei metode de evaluare a 
factorilor psihosociali de risc şi a măsurilor de 
combatere a stresului la locurile de muncă. 

Nr. unită i verificate; 
Nr. neconformită i 

identificate; 

Nr. de măsuri dispuse; 

Bugetul 
consolidat de 

stat 

Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

31.  Ac iune de conştientizare şi control cu privire la 
utilizarea corectă a produselor cu con inut de 
silice cristalină. 

Nr. unită i verificate; 
Nr. neconformită i 

identificate; 
Nr. de măsuri dispuse. 

Bugetul 
consolidat de 

stat 

Trimestrele 
II – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

32.  Ac iune de verificare a respectării prevederilor 
legale privind securitatea şi sănătatea în muncă 
la desfăşurarea activită ilor cu articole 
pirotehnice. 

Nr. unită i verificate; 
Nr. neconformită i 

identificate; 

Nr. de măsuri dispuse; 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

IV 2017 

I.T.M. Gorj 

33.  Inspec ii privind verificarea măsurilor stabilite 
prin procesele verbale de cercetare a 

evenimentelor. 

Nr. unită i verificate; 
Nr. neconformită i 

identificate; 

Nr. de măsuri dispuse; 

Bugetul 
consolidat de 

stat 

Trimestrele 
II – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

34.  Ac iune de monitorizare privind riscurile 
existente la locurile de muncă din întreprinderi 
mici (10 – 49 lucrători). 

Nr. unită i verificate; 
Nr. neconformită i 

identificate; 
Nr. de măsuri dispuse; 

Bugetul 
consolidat de 

stat 

Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 
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35.  Ac iune de informare privind consultarea 
lucrătorilor şi de verificare a organizării şi 
func ionării comitetelor de securitate şi sănătate 
în muncă. 

Nr. unită i verificate; 
Nr. neconformită i 

identificate; 

Nr. de măsuri dispuse; 

Bugetul 

consolidat de 
stat 

Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.T.M. Gorj 

36.  Ac iune de instruire a inspectorilor de muncă cu 
atribu ii în domeniul supravegherii pie ei din 
inspectoratele teritoriale de muncă cu privire la 
prevederile noilor acte normative specifice. 

Nr. persoane instruite; Bugetul 
consolidat de 

stat 

Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

37.  Ac iune privind verificarea modului în care 
angajatorii respectă prevederile art.129, alin.1 şi 
2 din Legea dialogului social nr.62/2011, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Nr. angajatori verifica i; 
Nr. angajatori care nu 

respectă dispozi iile art.129, 
alin.1 şi 2 din Legea 

62/2011; 
Nr. măsuri dispuse privind 
respectarea dispozi iilor 

art.129, alin. 1 şi 2 din Legea 
62/2011; 

Bugetul 

consolidat de 

stat 

Trimestrele 

I – IV 

2017 

I.T.M. Gorj 

38. Măsura 6. Incluziunea 

socială şi reducerea 
sărăciei. 
Submăsura: 
Promovarea "incluziunii 

active" a grupurilor 

vulnerabile. 

Elaborarea Planului Jude ean privind Incluziunea 
Socială pentru anul 2017 şi monitorizarea 
realizării obiectivelor prevăzute. 

Plan elaborat: 1 

Nr. rapoarte de monitorizare 

Bugetul de stat Aprilie - 

Decembrie 
2017 

A.J.P.I.S. Gorj 

39. Măsura 7. Sprijin pentru 

familii şi copii 
Submăsura: 
Dezvoltarea re elei de 
servicii de îngrijire 
(construc ia unor noi 
institu ii, reabilitarea celor 
existente, dotarea cu 
echipament, asigurarea 

cu personal calificat). 

Construirea a cinci creşe 125 locuri Buget de stat Trimestrul 

IV 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

40.  Recompartimentări interioare Centrul Social de 
Urgen ă pentru persoane fără adăpost CASA 
IRIS  

277,12 mp Buget local Trimestrul 
I 2017  

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

41. Măsura 8. Servicii sociale 
de calitate 

Realizarea de activită i de inspec ie socială în 
scopul aplicării unitare şi respectării 

Indicatorii de rezultat stabili i 
prin Planul anual de control 

Bugetul de stat Trimestrele 
I – IV 

A.J.P.I.S. Gorj 
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Submăsura 

Întărirea capacită ii de 
control şi monitorizare a 
Inspec iei Sociale. 

reglementărilor legale în domeniul activită ii de 
inspec ie socială – desfăşurarea de activită i de 
control la nivel jude ean în baza Planului anual 
de control. 

al Inspec iei Sociale 2017  

42. Măsura 12. O societate 
fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilită i 
Submăsura: 
Sanc ionarea entită ilor 
care nu respectă dreptul 
la acces al persoanelor cu 

dizabilită i. 

Verificarea accesului persoanelor cu handicap la 
mediul fizic, informa ional şi comunica ional. 

Nr. entită i 
verificate/monitorizate; 

Nr. sanc iuni aplicate 

Bugetul de stat Trimestrele 
I – IV 

2017 

A.J.P.I.S. Gorj 
 

 

43. Măsura 5. Via ă decentă 
pentru pensionari 

Eficientizarea activită ii de solu ionare a cererilor 
de înscriere la pensie şi a altor drepturi care se 
acordă beneficiarilor 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

44.  Eficientizarea activită ii de plată a pensiilor şi a 
altor drepturi de asigurări sociale 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

45.  Informarea permanentă a personalului privind 
modificările legislative din domeniul propriu de 
competen ă 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

46.  Actualizarea şi diseminarea informa iilor 
referitoare la legisla ia europeană în domeniul 
coordonării sistemelor de securitate socială şi a 
acordurilor bilaterale de securitate socială, la 
care România este parte. 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

47.  Eficientizarea activită ii de acordare a presta iilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

48.  Creşterea calită ii serviciilor de prevenire 
acordate angajatorilor, cu preponderen ă IMM-
urilor 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

49.  Diseminarea informa iilor privind sistemul de 
asigurare la accidente de muncă şi boli 
profesionale. 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

50.  Eficientizarea activită ii privind lucrătorii migran i 
beneficiari ai sistemului de asigurare la 

accidente de muncă şi boli profesionale. 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

51.  Creşterea gradului de implicare a medicilor 
exper i în aplicarea cu rigurozitate a normelor 
procedurale şi criteriilor medicale pentru 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 
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stabilirea gradului de invaliditate. 

52.  Ac iuni de îndrumare, sprijin, monitorizare şi 
control a activită ii cabinetelor de expertiză 
medicală, organizate şi realizate de conducerea 
CTP. 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

53.  Acordarea în termenul legal a drepturilor de 
asigurări sociale cuvenite lucrătorilor migran i, 
după întreprinderea demersurilor intermediare 
necesare completării dosarelor de pensie 
interna ională. 

- Bugetul de stat Permanent C.J.P. Gorj 

 

 
 

 
 

VI. Capitolul Politici în domeniul educaţiei 
 

Nr. 
crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 

Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 
Sursa de 
finanţare 

Termen 

de 

realizare 

Entitatea 
responsabilă 

1. Măsura1. Pachetul social 
garantat pentru educa ie. 
Submăsura: 
Asigurarea unui 

învă ământ de calitate, în 
şcoli echipate 
corespunzător, care să 
conducă la modelarea 
intelectuală şi 
profesională a elevilor, în 
paralel cu asigurarea 

serviciilor de asisten ă 
medicală, dezvoltare fizică 
(în cluburi şcolare 
sportive) şi socio-
culturală. 

Campus colar Grup colar cartier Bârse ti 6.155,750mp suprafață 
construită 

Buget local 
Buget de stat 

Trimestrul 
IV 2018 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

2.  Cantină i cămin la Liceul cu Program Sportiv Cantina - 250 mp suprafață 
desfă urată; 
Cămin – 1298 mp suprafață 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

IV 2020 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 
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desfă urată. 
3.  Reparații fațade şi acoperiş, mansardare par ială 

la Liceul de Muzică şi Arte Plastice 

Suprafa a construită 336,98 
mp 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

IV 2019 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

4.  Extindere Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu, 
Municipiul Târgu Jiu 

Suprafa a construită 636,00 
mp 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

IV 2020 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

5.  Reabilitare acoperiş la Sala de Sport Colegiul 
Tehnic „Henri Coandă”, Municipiul Târgu Jiu 

Suprafa a construită 685,00 
mp 

Buget local Trimestrul 

IV 2017 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

6.  Etajare Şcoala Generală „Sfântul Nicolae”, 
Municipiul Târgu Jiu 

Suprafa a construită 604 mp 

Suprafa a consolidată 
1.171,30 mp 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

IV 2020 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

7.  Complex artistic la Liceul de Arte „Constantin 
Brăiloiu”, Municipiul Târgu Jiu 

Suprafa a construită 745,00  
mp 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

IV 2020 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

8.  Sistem de încălzire la Şcoala Gimnazială 
Ecaterina Teodoroiu, Municipiul Târgu Jiu 

C.T. 50 KW instala i 1140 ml Buget local Trimestrul 

IV 2017 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

9.  Înlocuire instala ie termică interioară Liceul cu 
Program Sportiv, Târgu Jiu 

CT 24 KW instala i 1546,50 
ml generator aer cald 24 KW 

Buget local Trimestrul 
IV 2017 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

10.  Amenajare ateliere Grup Şcolar Traian Vuia, corp 
C10, modificări interioare, exterioare, reabilitare, 

Municipiul Târgu Jiu 

Suprafa a construită 573,00 
mp 

Buget local 
Buget de stat 

Trimestrul 
IV 2018 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

11.  Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală 
„Constantin Săvoiu”, Municipiul Târgu Jiu 

Suprafa a construită 277,70 
mp 

Buget local Trimestrul 
IV 2017 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

12.  Reabilitare corp D, Grup Şcolar Agricol Bârseşti, 
Municipiul Târgu Jiu 

Suprafa a construită 461,00 
mp 

Buget local 
Buget de stat 

Trimestrul 
IV 2017 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

13.  Completarea sistemului clasic de producere apă 
caldă menajeră cu sisteme care utilizează 
energia solară la Grădini a nr. 1 şi Creşa nr. 4, 
Târgu Jiu 

Panouri solare 4 buc Buget local 
Buget de stat 

Trimestrul 
IV 2018 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

14.  Completarea sistemului clasic de producere apă 
caldă menajeră cu sisteme care utilizează 
energia solară la Grădini a şi Creşa nr. 5 „Vis de 

Panouri solare 4 buc Buget local 
Buget de stat 

Trimestrul 
IV 2018 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 
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copil”, Târgu Jiu 

15.  Producerea agentului termic necesar încălzirii 
folosind centrală termică pe biomasă şi 
completarea sistemului clasic de producere apă 
caldă menajeră cu sisteme care utilizează 
energia solară la Liceul Tehnologic Bârseşti, 
Târgu Jiu, Gorj. 

Centrala termică 26,00 mp; 
Depozit biomasă 68,25 mp; 
Panouri solare şi instala ii 
aferente – 10 buc; 
Cazan pe biomasă 300 KW – 

1 buc; 

Boiler 2000 litri – 1 buc. 
 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

IV 2020 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

16.  Completarea sistemului clasic de producere apă 
caldă menajeră cu sisteme care utilizează 
energia solară la Grup Şcolar Tehnic „Ion 
Mincu”, Târgu Jiu. 

Panouri solare şi instala ii 
aferente – 8 buc; 
Boiler A.C.M 2000 litri – 1 

buc. 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

IV 2018 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

17.  Completarea sistemului clasic de producere apă 
caldă menajeră cu sisteme care utilizează 
energia solară la Şcoala Generală „Voievod 
Litovoi”, Târgu Jiu. 

Spa iu tehnic – 12,25 mp; 
Panouri solare şi instala ii 
aferente – 8 buc; 
Boiler 1500 litri – 1 buc. 

Buget local 
Buget de stat 

Trimestrul 
IV 2018 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

18. Măsura 7. Infrastructură 
modernă, mijloace 
didactice adecvate, care 
utilizează tehnologiile 
informării şi comunicării 
Submăsura Crearea 

condi iilor necesare de 
confort, siguran ă şi 
securitate pentru to i 
copiii în şcoli, care să 
permită inclusiv ob inerea 
autoriza iilor de 
func ionare (sanitară, 
ISU), în conformitate cu 
prevederile legale 

Crearea condițiilor necesare de confort, 

siguranță i securitate pentru toți copiii din coli 
Obținerea  autorizațiilor de 
funcționare (sanitară, ISU) 

Buget de stat 31.12.2017 I.S.J. Gorj 

19. Submăsura 

Modernizarea procesului 

de predare-învă are cu 
ajutorul tehnologiilor 

informa iilor şi 
comunicării, prin dotarea 
tuturor şcolilor, cadrelor 

Asigurarea de mijloace didactice adecvate, care 

utilizează  tehnologiile informațiilor i 
comunicării 

Dotarea fiecărei unități de 
învățământ preuniversitar cu 
echipamente de comunicare 
moderne; 

Conectarea tuturor colilor la 
internet i crearea de noi 
oportunități de învățare cu 

Buget de stat 31.12.2017 I.S.J. Gorj 
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didactice şi copiiilor cu 
mijloace adecvate. 

mijloace informatice, sisteme 

multimedia, softuri 
educaționale i rețele de date 

20. Submăsura Asigurarea 

întregului necesar de 
microbuze pentru 

transportul şcolar şi a 
unor campusuri şcolare în 
centrele de comună la 
standarde europene 

Asigurarea transportului zilnic tuturor copiilor 

până la nivel liceal (microbuze colare) 
Obținerea microbuze colare 
pentru toate unitățile de 
învățământ cu personalitate 
juridică din mediul rural 

Buget de stat 31.12.2017 I.S.J. Gorj 

21. Măsura 8. Creşterea 
participării la educa ie de 
calitate de la creşă până 
la absolvirea unei forme 

de învă ământ care să 
asigure acces pe pia a 
muncii sau tranzi ia către 
învă ământul universitar 
Submăsura Punerea 

accentului pe partea 
educativă a îngrijirii 
copiilor între 0 şi 3 ani, 
prin dezvoltarea 
curriculum-ului, 

materialelor didactice şi 
formarea profesorilor 

Asigurarea condițiilor de integrare a copiilor în 
cre e i învățământ pre colar 

Personal didactic calificat în 
toate unitățile de învățământ 
preuniversitar 

Buget de stat 2020 I.S.J. Gorj 

22.  Susținerea programelor ” ansa a doua prin 
educație”, în vederea eliminării analfabetismului 
i integrarea pe piața muncii 

175 elevi înscri i prin 

programul ” ansa a doua 
prin educație” în anul colar 
2017-2018 

Buget de stat 31.12.2017 I.S.J. Gorj 

23.  Dezvoltarea alternativelor educaționale 

 

4 clase pregătitoare, cu 

alternativă educațională 
 

Buget de stat 31.12.2017 I.S.J. Gorj 

24. Submăsura Creşterea 
calită ii actului 
educa ional, inclusiv prin 
realizarea evaluării 
periodice a unită ilor de 
învă ământ. 

Profesionalizarea carierei didactice în  
reconsiderarea sistemului de grade didactice din 
această perspectivă 

Toți directorii unităților de 
învățământ membrii ai 
corpului de experți în 
management educațional; 
Promovarea a 90% candidați 
din totalul  candidaților  

Buget de stat 31.12.2017 I.S.J. Gorj 
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înscri i la examenele pentru 
obținerea  gradelor didactice 
definitiv,  II i I 

25. Submăsura Întărirea 
capacită ii de 
monitorizare, evaluare a 

sistemului de educa ie 

Monitorizarea utilizării şi respectării standardelor 
na ionale de evaluare, pentru fiecare disciplină 
în scopul orientării şi optimizării învă ării 

9 inspecții colare generale în 
unitățile de învățământ; 
170 inspecții colare de 
specialitate; 

22 inspecții tematice derulate 
in toate unitățile de 
învățământ din județul Gorj. 

Buget de stat 31.12.2017 I.S.J. Gorj 

26. Măsura 9. Acces egal la 
învă ământ de calitate şi 
incluziv la nivel 
preuniversitar 

Submăsura Asigurarea 

învă ământului pentru 
minorită ile na ionale şi 
pentru grupurile 
dezavantajate 

Asigurarea accesului fiecărui copil provenit din 
rândul populației rrome la educația de bază i 
stimularea participării acestora la nivelurile 
superioare de educație 

colarizarea tuturor elevilor 
de etnie rromă din județul 
Gorj 
 

Buget de stat 31.12.2017 I.S.J. Gorj 

27.  Dezvoltarea rețelei de mediatori colari prin care 
se asigură încurajarea participării populației 
rromă  la învățământul obligatoriu; 

Introducerea mediatorului 

colar în toate unitățile de 
învățământ cu peste 30 % 
elevi de etnie rromă 

Buget de stat 31.12.2017 I.S.J. Gorj 

 
 

 

VII. Capitolul Politici în domeniul sănătăţii 
 

Nr. 
crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 

Acţiuni necesare pentru aplicarea 
măsurii 

Indicatori de 
performanţă 

Sursa de 
finanţare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabilă 

1.  Măsura 36. Dezvoltarea 

programelor na ionale şi 
continuarea celor 
existente prin alocarea 

unor fonduri 
suplimentare raportat la 

perioada 2015-2016. 

Implementarea la nivel local a Programului 

național de supraveghere i control al bolilor 
transmisibile 

In  funcție  de cazurile  de 
boală 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

2.   Implementarea la nivel local a Programului Nr. gravide testate: 200 Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 
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național de prevenire, supraveghere i control 
al infecției HIV 

Nr. gravide cu rezultat 

pozitiv: 6 
Nr. cazuri noi HIV-10 

Nr. campanii de informare-
10 

3.   Implementarea la nivel local a Programului 

național de prevenire, supravegherea i control 
al tuberculozei 

Nr. focare depistate: 10 

Nr. instruiri efectuate: 20 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

4.   Implementarea la nivel local a Programului 

național de supraveghere ți control al infecțiilor 
nosocomiale i monitorizare a utilizării 
antibioticelor i a antibioticorezistenței 

Nr. IN depistate. 30 

Nr. instruiri efectuate: 20 

Nr. controale: 30 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

5.   Implementarea la nivel local a Programului 

național de vaccinare 

Nr. controale: 50 

Nr. instruiri efectuate: 20 
Nr. verificări condiții păstrare 
vaccin: 50 
Nr. RAPI depistate: 5 

Nr. contracte încheiate: 210 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

6.   Implementarea la nivel local a Programului 

național de monitorizare a factorilor 
determinanți din mediul de viață i muncă: 

 Supravegherea calități apei potabile; 
 

 

 
Nr. acțiuni propuse: 400 

Nr. probe de apă propuse: 
500 

Bugetul de stat 31.12.2017 

31.01.2018 
(completare i 

înaintare 
machete apă 

potabila/2017) 

D.S.P. GORJ 

7.   

 Evaluarea calității apei de îmbaiere 

 

Nr. acțiuni propuse: 2  (o 
ac iune de identificare a 

zonelor naturale de îmbăiere 
cu caracteristicile stabilite 
prin H.G. 259/2002 i H.G. 
88/2004) i o ac iune de 
raportare a situației 
județene. 

Bugetul de stat 15.10.2017 D.S.P. GORJ 

8.    Supravegherea cazurilor de 

methemoglobinemie acută infantilă, generată 
de apa de fântână  

Nr. acțiuni: 5 
 

Bugetul de stat 31.02.2017 D.S.P. GORJ 

9.    Monitorizarea apelor potabile 

îmbuteliate altele decât apele minerale 
naturale sau decât apele de izvor 

Nr. acțiuni: 1  

 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

10.    Evaluarea impactului asupra sănătății a Acțiune de sinteză Bugetul de stat 15.02.2018 D.S.P. GORJ 
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poluanților din aerul ambiental în mediul urban 
i aerul interior în instituțiile publice 

11.    Impactul  schimbărilor climatice asupra 
sănătății populației 

Fi a județului cu informațiile 
referitoare la situațiile 
deosebite înregistrate în anul 
2017 în județul Gorj 

Bugetul de stat 15.02.2018 D.S.P. GORJ 

12.    Supravegherea produselor cosmetice 

în relație cu sănătatea publică 

 

În funcție de  programul 
tematic de control anual 
stabilit de Ministerul 

Sănătății. 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

13.   
 Monitorizarea intoxicațiilor acute 

neprofesionale cu produse  chimice   

O ac iune de informare a 

unităților spitalice ti i 4 
ac iuni de raportare 

trimestrială 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

14.    Evaluarea efectelor induse de 

expunerea organismului la alergeni , prezenți 
în mediul de viata si munca                               

Actiunile se vor derula  in 
functie de metodologia 

elaborata/actualizata de 
INSP – CRMRMC Bucuresti. 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

15.    Aprovizionarea cu apă , sanitația ți 
helmintiazele transmise prin sol la copii 

instituționalizați 

-Actiunile se vor derula  in 

functie de metodologia 
elaborate/ actualizata de 

INSP – CRMRMC Bucuresti 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

16.    Monitorizarea sistemului de gestionare 

a de eurilor rezultate din activitatea medicala 

 

- Nr. de actiuni propuse = 

149    (144  actiuni de 
colectare si centralizare a 

datelor pentru cele zece 
unitati sanitare cu paturi); 

- 4 actiuni de raportare  
trimestriala a datelor 

statistice pentru judetul Gorj 

la I.S.P. – C.R.S.P.  
Timisoara ; 

- 1 actiune de informare 
unitati sanitare cu paturi  

privind metodologia sintezei 

nationale conform Ord. M.S. 
nr. 1226/3.12.2012) 

Bugetul de stat 20.01.2018 D.S.P. GORJ 

17.    Monitorizarea calității suplimentelor 
alimentare 

20 Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 
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18.    Rolul alimentului in izbucnirile de  

toxiinfecții alimentare din Romania 

În funcție de focarele de TIA 
apărute 

Bugetul de stat 31.12.2017 D.S.P. GORJ 

19.    Expunerea profesională la radiații 
ionizante 

Nr. chestionare Bugetul de stat Trimestrial D.S.P. GORJ 

20.    Monitorizarea incidentei bolilor 

profesionale i absenteismul medical prin boala 
profesională 

Nr. raportări lunare  Bugetul de stat In functie de 
solicitari 

D.S.P. GORJ 

21.    Boli profesionale in activități care 
conduc la solicitare musculoscheletală 

Nr. chestionare Bugetul de stat Trimestrial D.S.P. GORJ 

22.   Implementarea la nivel local a Programului 

National de Evaluare, Promovare a Sănătății i 
Educație pentru Sănătate: 

 Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică 
şi a stării de sănătate pe baza examenelor 
medicale de bilan  la copiii şi tinerii din 
colectivită ile şcolare din mediul urban şi rural; 
 

2 Bugetul de stat 01.09.2017 D.S.P. GORJ 

23.    Evaluarea morbidită ii cronice prin 
dispensarizare în colectivită ile de copii şi 
tineri; 

1 Bugetul de stat 01.08.2017 D.S.P. GORJ 

24.    Supravegherea stării de sănătate a 
copiilor şi adolescen ilor din colectivită i prin 
efectuarea triajului epidemiologic după 
vacan e; 

5 Bugetul de stat La 10 zile 

după toate 
tipurile de 

vacan e 

D.S.P. GORJ 

25.    Identificarea, cuantificarea şi 
monitorizarea riscului specific pentru sănătate 
generat de comportamentele cu risc (YRBSS- 
CDC); 

1 Bugetul de stat 30.09.2017 D.S.P. GORJ 

26.    Utilizarea modelului ecologic pentru 

interven iile de prevenire a violen ei la elevi; 
1 Bugetul de stat 30.09.2017 

 

D.S.P. GORJ 

27.    Evaluarea profilului de risc psiho-social 

în comunită i şcolare 

1 Bugetul de stat 15.12.2017 D.S.P. GORJ 

28.    Organizarea şi desfăşurarea 
campaniilor de informare, educare, comunicare 

destinate celebrării zilelor mondiale/europene 
conform calendarului stabilit anual şi 
campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor 

priorită i de sănătate specifice na ionale 

12 Bugetul de stat 31.12.2017 

 
 

D.S.P. GORJ 
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29.    Campanii de informare, educare, 

comunicare destinate priorită ilor de sănătate 
specifice na ionale, locale şi responsabilită ilor 
rezultate din alte documente strategice 

6 Bugetul de stat 31.12.2017 

 

D.S.P. GORJ 

30.    Activită i desfăşurate pentru punerea 
în aplicare a planurilor jude ene de ac iune 
pentru alimenta ie sănătoasă şi activitate fizică 
la copii şi adolescen i 

20 Bugetul de stat 31.12.2017 

 

D.S.P. GORJ 

 

 
 

 

VIII. Capitolul Administraţie Publică. Politici regionale 
 

Nr. 
crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 
Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 

Sursa de 
finanţare 

Termen 

de 
realizare 

Entitatea 
responsabilă 

31. Măsura 1. Asigurarea 

pachetului minim de 
servicii publice în fiecare 
localitate din mediul rural 

– 10S (zece servicii). 
Submăsura: 
Creşterea procentului de 
proprietă i cadastrale şi 
înregistrate de la 40% în 
prezent la 80% locuin e şi 
100% la terenuri agricole. 

Înscrierea imobilelor în eviden ele de cadastru şi 
carte funciară în urma verificării şi recep ionării 
documenta iilor întocmite de către persoanele 
fizice autorizate. 

Numărul de imobile înscrise Fondurile 

beneficiarilor 

31.12.2017 O.C.P.I. Gorj 

32.  Recep ia finală a documentelor tehnice în cadrul 
proiectului privind introducerea cadastrului 
general UAT Bustuchin. 

Numărul de imobile înscrise Buget local 

Bustuchin 

31.12.2017 O.C.P.I. Gorj 

33.  Recep ia finală a documentelor tehnice în cadrul 
proiectului privind introducerea cadastrului 
general UAT ân ăreni. 

Numărul de imobile înscrise Fonduri proprii 

ale A.N.C.P.I 

31.12.2017 O.C.P.I. Gorj 

34.  Verificarea şi recep ionarea documenta iilor de 
cadastru şi înscrierea imobilelor în cartea 
funciară în cadrul Programului Na ional de 
Cadastru şi Carte Funciară, atât la nivel de 
sector cadastral, cât şi la nivel de întreg UAT. 

Numărul de imobile înscrise Fonduri proprii 

ale A.N.C.P.I 

31.12.2017 O.C.P.I. Gorj 
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35.  Verificarea documenta iilor înaintate de către 
comisiile locale, scrierea titlurilor de proprietate 
şi înscrierea din oficiu a acestora în cartea 
funciară. 

Numărul de titluri de 
proprietate 

Buget O.C.P.I 

Gorj 

31.12.2017 O.C.P.I. Gorj 

36.  Conversia căr ilor funciare de pe hârtie în format 
digital în baza documenta iilor existente în 
arhivă, cât şi a geometriei imobilelor cu 
respectarea legisla iei în vigoare. 

Numărul planurilor de 
amplasament şi delimitare şi 
a căr ilor funciare convertite. 

Buget O.C.P.I 
Gorj 

31.12.2017 O.C.P.I. Gorj 

37. Măsura 1. Asigurarea 

pachetului minim de 

servicii publice în fiecare 
localitate din mediul rural 

– 10S (zece servicii); 
Submăsuri: 
1.Sport: 

construc ie/modernizare 
baze sportive pentru 

sport de masă şi 
performan ă; 
2.Transport, drumuri: 
modernizare/reabilitare 

drumuri comunale, 

jude ene, străzi, zone 
pietonale, poduri, pasaje, 

piste biciclete; 
3.Locuin ă: locuin e 
sociale, locuin e pentru 
tineri, locuin e de serviciu 
pentru specialişti, clădiri 
cu risc seismic; 
4.Apă – canalizare: 

conformarea cu intele 
obligatorii ale directivei 

apă-canal (91/271/CE) 

Modernizare şi extindere Stadion Municipal, 
Târgu Jiu 

Locuri – 12.386; 

Suprafa ă construită – 

14.608,50 mp. 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

II 2017 

C.N.I. 

38.  Modernizare şi extindere Sala Sporturilor, Târgu 
Jiu 

Locuri – 1230; 

Suprafa ă construită – 
2643,75 mp. 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

II 2017 

C.N.I. 

39.  Modernizarea transportului în comun cu 
troleibuzul 

13,50 km re ea existent 
1,50 re ea extindere 

Buget local 

Fonduri atrase 

Trimestrul 

IV 2020 

Primăria 
Municipiului 
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3,70 re ea în incintă 

3 substa ii de redresare 
15 buc. troleibuze 

Târgu Jiu 

40.  Reabilitare străzi Municipiul Târgu Jiu Suprafa a carosabil=79.308 
mp; 
Suprafa ă 
trotuare=26.674,30 mp; 

Lungime canalizare=7.065,60 
m; 

Indicatoare de circula ie=294 
buc; 

Marcaje=6001 mp; 
Mobilier urban-coşuri de 
gunoi=178 buc. 

Buget local 

Buget de stat 

Trimestrul 

IV 2019 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

41.  Parcare multietajată S+P+2E 300 locuri Buget local 

POR 2014-2020 

Trimestrul 

IV 2020 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

42.  Construire locuin e sociale etapa III zona 
Ciocârlău (Programul de construire locuin e 
sociale conform Legii nr.114/1996) 

Două blocuri cu 64 
apartamente tip garsonieră 

Buget de stat 

Buget local 

Trimestrul 

II 2020 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

43.  Construire locuin e sociale şi alte edificii 
complementare zona Narciselor 

1000 unită i locative Buget local 

POR 2014-2020 

Trimestrul 

IV 2020 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

44.  Reabilitare termică blocuri etapa II zona centrală 
a Municipiului Târgu Jiu 

19 blocuri Buget de stat 

Buget local 
Asocia iile de 

locatari 

Trimestrul 

IV 2017 
 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

45.  Reabilitare termică blocuri etapa III; 
Creşterea eficien ei energetice a blocurilor de 

locuit 

6 blocuri (lot 1) + 50 blocuri Fonduri 
europene 

Buget local 

Asocia iile de 
locatari 

Trimestrul 
IV 2020 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

46.  Canalizare menajeră zona periurbană Drăgoeni 16,50 km extindere re ele 
canalizare 

Buget de stat 

Buget local 

Trimestrul 

I 2018 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

47.  Canalizare menajeră zonele periurbane Slobozia 
– Bârseşti – Ursa i - Polata 

22,33 km extindere re ele 
canalizare 

Buget de stat 

Buget local 

Trimestrul 

III 2020 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

48.  Canalizare menajeră zona de vest, Municipiul 13,45 km extindere re ele Buget de stat Trimestrul Primăria 
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Târgu Jiu canalizare Buget local IV 2019 Municipiului 

Târgu Jiu 

49.  Reabilitare canalizare menajeră cartier Grivi a 1,20 km reabilita i Buget local 
Fonduri de 

coeziune 

Trimestrul 
IV 2018 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

50.  Reabilitare canalizare menajeră cartier Cuza 2 1,30 km reabilita i Buget local 
Fonduri de 

coeziune 

Trimestrul 
II 2018 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

51.  Reabilitare canalizare menajeră cartier 
Debarcader 

3,30 km reabilita i Buget local 
Fonduri de 

coeziune 

Trimestrul 
I 2017 

Primăria 
Municipiului 

Târgu Jiu 

52.  Extindere şi modernizare sisteme de apă şi 
canalizare 

Reabilitare sta ie tartare 
Iezureni; 

Îmbunătă irea procesului de 
tartare a apei Polata; 
Re ele alimentare cu apă – 

74.200 ml; 
Re ele canalizare – 80.840 ml 

Fonduri de 
coeziune 

Buget local 

Trimestrul 
IV 2020 

S.C APARE – 
GIO S.A 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 

 

 
 

IX. Capitolul Politici agricole şi de dezvoltare rurală 
 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 

Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 
Sursa de 

finanţare 

Termen 
de 

realizare 

Entitatea 

responsabilă 

1. Măsura 1. Acordarea în 
timp util a subven iilor 
pentru agricultură 

 

Finalizarea autorizării la plată finala a cererilor 
unice de plata Campania 2016 cu referire la   

schema de plată unică pe suprafa ă (SAPS),  
plata redistributiva, ajutoarele nationale 
tranzitorii-ANT in sectorul vegetal,   ajutoarele 

nationale tranzitorii-ANT in sectorul zootehnic,  
sprijinul cuplat in sectorul vegetal,  sprijinul 

cuplat in sectorul zootehnic, plati pentru practici 
agricole benefice pentru clima si mediu,  plati 

pentru schema pentru tineri fermieri,  plati 

pentru schema simplificata pentru mici fermieri,  
plati pentru masurile compensatorii de 

dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole 

Ponderea numărului de cereri 
autorizate din numărul total 
de cereri primite. 

 
30.06.2017 

 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 
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ce cuprind platile pe agro-mediu si clima, platile 

pentru agricultura ecologica si  platile  pentru 
zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice, ajutoarele de 
stat si masurile de piata: 

1.Efectuarea controlului administrativ şi 
aprobarea acestuia la cererile selectate pentru 
plată  (formularul P1) 

2.  
2.Efectuarea celui de-al doilea control al 

cererilor de plată (D1) 

Ponderea numărului de cereri 
autorizate din numărul total 
de cereri primite 

 
30.06.2017 

 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

3.  
3.Efectuarea supracontrolului pentru aprobarea 

plă ilor (A1) 

Ponderea numărului de cereri 
autorizate din numărul total 
de cereri primite 

 
30.06.2017 

 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

4.  4.Aplicarea sistemului de sanc iuni pe 
scheme/măsuri de sprijin 

Ponderea numărului de cereri 
autorizate din numărul total 
de cereri primite 

 
30.06.2017 

 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

5.  5.Generarea şi aprobarea listelor de plă i si a 
anexelor acestora (autorizarea plă ilor) 

Ponderea numărului de cereri 
autorizate din numărul total 
de cereri primite 

 
30.06.2017 

 

APIA – 

Centrul 

Județean Gorj 
6.  6.Generarea, verificarea, aprobarea, 

înregistrarea şi distribuirea către fermieri a 
deciziilor de plată 

Ponderea numărului de cereri 
autorizate din numărul total 
de cereri primite 

 
30.06.2017 

 

APIA – 

Centrul 

Județean Gorj 
7.  7.Finalizarea actiunilor prevazute de HG 

1174/2014 si OMADR 1727/2015 modificat si 

completat cu privire la sprijinul acordat sub 
forma de rambursare  pentru  motorina utilizata 

de fermieri  in agricultura  in trimestrul IV anul  
2016. 

Nr. cereri autorizate la plata / 

total cereri depuse 
Suma aut. la plata / total 

suma solicitata. 

 31.01.2017 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 

8.  8.Implementarea prevederilor  OMADR 

239/2012,cu modificarile si completarile 

ulterioare, privind  Masura 215 - Imbunatatirea 
conditiilor de bunastare pentru porcine si pasari. 

Ponderea numarului de 

cererilor autorizate la plata din  

numarul total de cereri 
 

 Permanent 

APIA – 

Centrul 

Județean Gorj 

9.  Pregatirea, primirea,  derularea si gestionarea 

campaniei de primire  2017 a cererilor  de  plata 
cu referiré la schema de plată unică pe 
suprafa ă (SAPS),  plata redistributiva, 
ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) in sectorul 

vegetal,   ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) 

  Nr. sesiuni de informare 

realizate / total sesiuni de 
informare planificate in 2017 

Nr. UAT in care s-au realizat 
sesiunile de informare / total 

UAT din judet; 

 

februarie 

2017 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 
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in sectorul zootehnic,  sprijinul cuplat in sectorul 

vegetal,  sprijinul cuplat in sectorul zootehnic, 
plati pentru practici agricole benefice pentru 

clima si mediu,  plati pentru schema pentru 
tineri fermieri,  plati pentru schema simplificata 

pentru mici fermieri,  plati pentru masurile 

compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe 
terenurile agricole ce cuprind platile pe agro-

mediu si clima, platile pentru agricultura 
ecologica si  platile  pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice, ajutoarele de stat si 
masurile de piata, in vederea  sustinerii 

fermierilor: 
   1.Informarea si pregatirea fermierilor din 

fiecare localitate cu privire la mecanismele de 
sprijin financiar derulate in anul  2017,conform 

noului program al politicii agricole comune 2015-

2020, legislatia aplicabila si  procedurile  de 
depunere a cererilor de sprijin financiar si 

utilizarea  aplicatiei IPA-ON LINE pentru 
digitizarea parcelelor declarate de fermieri 

Nr. fermieri participanti la 

informari / nr. femieri  
invitati sau estimati a 

participa 

10.  2. Instruirea functionarilor publici din cadrul 

Serviciului Autorizare Plati si a Centrelor Locale 
referitor la schemele de sprijin ce se vor derula 

in perioada 2015-2020 . 

 -Programarea  fermierilor pe zile si ore in 
vederea  depunerii cererilor de sprijin financiar – 

campania   2017 si transmiterea invitatiilor catre 
acestia.         

Nr.functionari instruiti cu 
privire la schemele de plati/ 

total functionari care 
gestioneaza cereri de sprijin  

Nr.fermieri programati / total 

fermieri inregistrati in anul 
anterior  

 

februarie  

2017 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

11.  
3. Derularea campaniei de primire a cererilor de 
plată, campania 2017: 
- primire cerere de sprijin, consiliere fermieri in 
vederea identificarii parcelelor, digitizare parcele 

in IPA Online, realizare control vizual al cererii. 

Nr. cereri de sprijin depuse, 

fata de nr. de fermieri 
programati  

Suprafata aferenta cererilor 

depuse / suprafata totala a 
cererilor depuse in C. 2017 

 

martie – 

iunie 2017 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

12.  4. Procesarea cererilor de plata in baza de date 

IACS: operarea, verificarea datelor din cererile  
de sprijin financiar si din documentele anexate 

Nr.cereri operate / nr. cereri 

depuse 
Nr.cereri verificate / nr. 

 

iunie 2017 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 
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in baza de date IACS , realizarea  primului 

control   administrativ in sistem. 

cereri depuse 

Nr. cereri cu primul CA 
realizat / total cereri depuse 

13.  5.Verificarea  bazei de date  in vederea 

eliminarii inconsistentelor din aceasta   pentru  
derularea urmatoarelor etape ale controlului 

administrativ  si pentru  realizarea analizei de 

risc. 

Nr. cazuri inconsistente 

rezolvate / total cazuri 
inconsistente identificate 

 

 

 

iunie.2017 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

14.  

6.Rezolvarea   supradeclararilor / 
     suprapunerilor din blocurile  fizice, prin 

notificarea fermierilor, intalnirea cu acestia si 

intocmirea documentelor  conform  
procedurilor in vigoare.  

Nr.BF solutionate / total BF 

supradeclarate 

Nr. parcele rezolvate / total 
parcele implicate in 

supradecl/suprapuneri. 
Nr. parcele rezolvate / total 

parcele care depasesc limita 

BF;Nr. fermieri intalniti/ total 
fermieri implicati in 

supradecl. 

 

iunie 2017 

APIA – 

Centrul 

Județean Gorj 

15.  7. Gestionarea cazurilor de plati necuvenite  
(nerespectare angajamente de agromediu, 

micsorare BF in LPIS, neconformitati la controlul 
in teren) din campaniile anterioare 

- generarea notelor de fundamentare 

- intocmirea proceselor-verbale de constatare a 
creantei; 

- analiza contestatiilor la procesele verbale de 
constatare a neregulilor si de stabilire a 

creantelor bugetare . 

  Nr.note fundamentare 

generate si aprobate / total 
NF 

Nr. procese-verbale intocmite 
/ total  procese-verbale de 

intocmit 
Nr. contestatii solutionate 

favorabil / total contestatii 

depuse.       

 

lunar 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 

16.  8. Actualizarea blocurilor fizice la nivel judetean; 
pregatirea si postarea pe ftp.  a materialelor si 

informatiilor referitoare la activitatea de 

actualizare a BF. 

nr. BF actualizate / totalul  

BF.de editat(actualizat) 

 

lunar 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 

17.  
9.Implementarea prevederilor prevazute in HG 
1174/2014 si implementarea prevederilor 

OMADR 1727 / 2015 cu privire la sprijinul 

acordat sub forma de rambursare  pentru  
motorina utilizata de fermieri  in agricultura. 

 

Nr. cereri rambursare primite 

/ total acorduri initiale 

incheiate 
Nr. cereri autorizate la plata / 

total cereri depuse 
Suma aut. la plata / total 

suma solicitata 

 

trimestrial 

APIA – 

Centrul 

Județean Gorj 
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18.  10.Implementarea prevederilor HG 756/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, privind 
ajutorul de stat pentru plata primelor de 

asigurare, 

Nr. cereri autorizate la plata / 

total cereri primite 
Suma autorizata la plata / 

total suma solicitata 

 

semestrial 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

19.  11 Implementarea prevederilor  Hotărârii de 
Guvern nr. 1179 din 29 decembrie 2014 privind  

determinarea calitatii genetice a raselor de 

animale 

Nr. cereri autorizate la plata / 
total cereri primite 

Suma autorizata la plata / 

total suma solicitata 

 

anual 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 

20.  12.Implementarea  prevederilor OUG 24/2010, 

modificata si completata cu H.G. 800/2013 cu 

privire la 
 incurajarea consumului de fructe in scoli pentru 

elevii de clasele I-VIII 

Nr. de cereri autorizate la 

plata / total cereri depuse 

Nr. de beneficiari finali / total 
beneficiari pt care s-a 

solicitat plata 

 

semestrial 

APIA – 

Centrul 

Județean Gorj 

21.  
13.Implementarea prevederilor OUG 96/2002 

privind consumul de lapte in scoli, cu 
modificarile si completarile ulterioare şi a H.G. 
1628/2008 

Nr. de cereri autorizate la 
plata / total cereri depuse 

Nr. de beneficiari finali / total 
beneficiari pt care s-a 

solicitat plata . 

 

semestrial 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 

22.  

14.Implementarea prevederilor OMADR 
239/2012,cu modificarile si completarile 

ulterioare, privind Masura 215- Imbunatatirea 

conditiilor de bunastare pentru porcine si pasari. 

Nr. cereri autorizate la plata/ 

total cereri depuse 
Nr. capete autorizate la plata / 

total capete pt. care s-a 
solicitat sprijin 

Suma  autorizata la plata / 
total suma solicitata 

 

trimestrial 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

23.  Realizarea  controlului  pe teren cu privire la 

indeplinirea  conditiilor de eligibilitate pentru 

schemele de plati,  directe şi dezvoltare rurală, 
Agro-mediu  si   ecoconditionalitate pentru  

fiecare  schema  derulata: 
1.Finalizarea controalelor in teren  a  fermierilor 

din judet şi alte judete,  esantionati pentru  
control in campania 2016 privind conditiile de 

eligibilitate  specifice fiecarei scheme de sprijin 

derulata. 

Nr. total fermieri controlati / 

nr. fermieri care au depus 
cerere 

Nr. ha controlate / suprafata 

totala solicitata 
% Rata de eroare realizata la 

CT clasic / teledetectie. 

 

ianuarie – 

februarie 

2017 

APIA – 

Centrul 

Județean Gorj 

24.  2.Verificarea in teren a tuturor blocurilor  fizice 
cu atribut  TPA, LN  si NA   in care au fost 

declarate de fermieri parcele  agricole, precum 
si a anexelor 17 

Nr. BF verificate / total BF 
transmise spre CT  

Nr. anexe confirmate/ 
respinse din total anexe 

 

lunar. 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 
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generate 

25.  3.Intocmirea  rapoartelor de control si  a 

anexelor aferente acestora, descarcarea SHP-
urilor  masuratorilor efectuate in aplicatia   

SIVGIS  si validarea  acestora. 

Nr. rapoarte de control 

intocmite / nr. rapoarte CT 
de intocmit (cf. nr. de 

fermieri controlati) 

 
la data 

efectuării 
controlelor. 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

26.  4.Introducerea in sistemul  electronic a 
rapoartelor de control si a anexelor acestora, 

descarcarea fotografiilor si arhivarea electronica  
si pe hartie  a tuturor documentelor rezultate  in 

urma  controlului  pe  teren,  precum si 

transmiterea rapoartelor de control catre 
fermieri. 

Nr. rapoarte introduse in 
sistem / total rapoarte  

generate. 

 
in cel mult 

10 
 zile de la 

data 
intocmirii 

raportului 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 

27.  5. Realizarea  controalelor şi ac iunilor de 
verificare a aspectelor  consemnate în sesizările, 
reclama iile şi peti iile formúlate de diverse 
persoane interesate sau institu iile cu atribu ii de 
verificare şi control, in legătură cu 
nerespectarea condi iilor şi cerin elor minime, 
specifice, GAEC. de econdi ionalitate, etc., 
specifice fiecărei scheme de plată accesată. 

Nr. sesizari rezolvate/nr. de 
sesizari  primate. 

 

permanent 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

28.  

6. Realizarea permanenta a controalelor pe 
terenurile nelucrate, sau incendiate  actiune  ce  

se  efectueaza cu respectarea procedurilor  in 
vigoare 

Nr. expl. cu TN controlate 

sau in urma unor sesizari, 
fata de nr. controale 

necesare cf. sesizarilor in 
acest sens 

 Nr. controale efectuate la 

suprafete incendiate, fata de 
nr. de controale necesare cf. 

sesizarilor ISU. 

 

lunar 

APIA – 

Centrul 
Județean Gorj 

29.  7.Realizarea  activitatii de supracontrol, 
efectuata impreuna cu inspectorii AFIR, cu 

respectarea  procedurilor  specifice  acestei  
activitati de supracontrol. 

Nr. exploatatii controlate / 

total exploatatii de controlat . 

 

permanent 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 

30.  8. Monitorizarea tuturor  activitatilor  

desfasurate si transmiterea situatiilor solicitate 

la nivel central. 

Nr. monitorizari efectuate/nr 
monitorizari de efectuat 

 

lunar 

APIA – 

Centrul 

Județean Gorj 
31.  Realizarea inspectiilor si controalelor privind 

derularea ajutoarelor comunitare, a ajutoarelor 

na ionale tranzitorii, precum şi a măsurilor de 

Nr inspectii efectuate /nr. 
inspectii  solicitate; 

Nr. nereguli constatate,  

 
martie – 

sept. 2017 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 
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pia ă, finantate din bugetul de stat si comunitar: 
1.Verificarea îndeplinirii condi iilor şi cerintelor 
pentru derularea programului lapte în institu iile 
şcolare, potivit OUG 96/2002, cu modif. şi 
complet. 

raportat la nr. inspectii 

efectuate. 

32.  
2.Verificarea  indeplinirii conditiilor si cerintelor 
Programului National de furnizare a fructelor in 

scoli si măsuri adiacente, conform  OUG 
24/2010 si H.G.800/2013. 

Nr. inspectii efectuate /nr. 

inspectii  solicitate; 

Nr. nereguli constatate,  
raportat la nr. inspectii 

efectuate; 

 

martie- 

sept. 2017 

APIA – 

Centrul 

Județean Gorj 

33.  3.Verificarea indeplinirii conditiilor si cerintelor 
de acordare a ajutoarelor nationale tranzitorii 

(ANT) si a sprijinului financiar cuplat de 
productie, cf OUG nr. 3/2015 si OMADR 

619/2015; 

Nr inspectii efectuate /nr. 
inspectii  solicitate; 

Nr. nereguli constatate,  
raportat la nr. inspectii 

efectuate; 

 
incepand 

cu iunie –
2017 

APIA – 
Centrul 

Județean Gorj 

34. Măsura 2. Refacerea şi 
extinderea sistemului de 

iriga ii. 
Submăsura: Reabilitarea 
infrastructurii principale, 

de la priza de apă până la 
sta iile de punere sub 
presiune. 

Acordarea de consultan ă şi asisten ă 
proprietarilor de teren agricol şi utilizatorilor 
lucrărilor de îmbunătă iri funciare privind 
înfiin area şi reorganizarea organiza iilor şi 
federa iilor de îmbunătă iri funciare. 

Respectarea termenelor, 
aplicarea corectă a legisla iei 

Buget de stat şi 
F.E.A.D.R 

La 
solicitare 

Direc ia 
pentru 

Agricultură 
Jude eană 

Gorj 

35.  Solicitarea de informa ii şi rapoarte din partea 
OIF sau FOIF privind exploatarea şi între inerea 
infrastructurii de îmbunătă iri funciare, 
completarea bazei de date şi raportarea către 
OROIF (din cadrul MADR) conform 

instruc iunilor emise de acesta în baza Legii nr. 
138/2004. 

Respectarea termenelor, 
aplicarea corectă a legisla iei 

Buget de stat şi 
F.E.A.D.R 

Când este 
cazul, la 

solicitare 

Direc ia 
pentru 

Agricultură 
Jude eană 

Gorj 

36. Măsura 5. Program de 

sus inere pentru produse 
deficitare 

Submăsura: Acordarea 

de sume fixe pe o 
perioadă de 8 ani la două 
produse dintre cele mai 
deficitare în balan a 
comercială: tomatele şi 

Acordarea unui sprijin, pentru tomate în spa ii 
protejate, în sumă de 3000 euro pentru 1000 
mp, în condi iile cultivării de soiuri româneşti şi 
realizării unei produc ii de 2 kg/mp, care să fie 
predate centrelor de colectare odată cu 
justificarea produc iei ob inute şi a destina iei 
acesteia. 

Număr cereri înregistrate, 
număr poten iali beneficiari 

Buget de stat Permanent Direc ia 
pentru 

Agricultură 
Jude eană 

Gorj 
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carnea de porc. 

37.  Acordarea unui sprijin, pentru carnea de porc,în 
sumă de 10.000 de euro pentru un efectiv de 
200 capete la îngrăşat, în condi iile creşterii, 
îngrăşării, sacrificării şi livrării cantită ii de 20 
tone carne de porc, odată cu justificarea 
produc iei ob inute şi a destina iei acesteia. 

Număr cereri înregistrate, 
număr poten iali beneficiari 

Buget de stat Permanent Direc ia 
pentru 

Agricultură 
Jude eană 

Gorj 

38. Măsura 12. Program de 
încurajare a agriculturii 
ecologice şi a produselor 
tradi ionale. 
Submăsura: Elaborarea 

de reglementări privind 
încurajarea activită ilor 
agricole şi nonagricole în 
scopul garantării 
veniturilor, men inerii 
tradi iilor, evitarea 
migra iei şi asigurarea 

unor produse de calitate 
destinate, cu 

preponderen ă, pie ei 
na ionale. 

Înregistrarea şi avizarea fişelor de înscriere în 
agricultura ecologică ale operatorilor, 
producători, procesatori, comercian i, 
importatori, unită i de produc ie pentru 
acvacultură, colectori floră spontană, conform 
Ordinului MADR nr. 1253/2013 şi transmiterea la 
MADR. 

Număr operatori înregistra i, 
aplicarea corectă a legisla iei 

Buget de stat 16.05.2017 Direc ia 
pentru 

Agricultură 
Jude eană 

Gorj 

39.  Primirea şi verificarea documenta iei depusă de 
operatorii economici pentru atestarea produselor 

tradi ionale conform Ordinului MADR nr. 
724/2013 şi a produselor alimentare ob inute 
conform re etelor consacrate româneşti conform 
Ordinului MADR nr. 394/2014. 

Număr operatori înregistra i, 
aplicarea corectă a legisla iei 

Buget de stat Permanent, 
în func ie 

de solicitări 

Direc ia 
pentru 

Agricultură 
Jude eană 

Gorj 

40. Direcție strategică: 
Aplicarea unor măsuri 
care să pună accentul pe 
siguran a şi securitatea 
alimentară 

Realizarea Programului actiunilor de 

supraveghere, prevenire si control al bolilor la 

animale, al celor transmisibile de la animale la 
om, protectia animalelor si protectia mediului pe 

anul 2017 

Realizarea planului cifric(nr. 

Probe prevazute in 

program/nr. Probe recoltate 

Subventiii de la 

bugetul de stat 

si venituri proprii 

Permanent D.S.V.S.A. 

Gorj 

41.  Verificarea periodică a activită ii medicilor 
veterinari concesionari şi a legalită ii 
deconturilor ac iunilor strategice plătite de la 
bugetul de stat(incluiv identificarea si 

inregistrarea animalelor 

Numar deconturi/ numar  
controale 

Subventiii de la 
bugetul de stat 

si venituri proprii 

Permanent D.S.V.S.A. 
Gorj 
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42.  Controlul pie ii interne a animalelor, circula ia 
animalelor, organizarea şi func ionarea târgurilor 
şi exploata iilor de animale 

2 controale/luna Subventiii de la 

bugetul de stat 
si venituri proprii 

Permanent D.S.V.S.A. 

Gorj 

43.  Realizarea Planului Cifric din cadrul Programului 

de Supraveghere şi Control în domeniul 
Siguran ei Alimentelor de origine animală si non 
animala  în anul 2017 

Realizarea planului cifric(nr. 

Probe prevazute in 
program/nr. Probe recoltate 

Subventiii de la 

bugetul de stat 
si venituri proprii 

Permanent 

 

D.S.V.S.A. 

Gorj 

44.  Protec ia sănătă ii publice în unită ile de  
procesare, depozitare, comercializare 

Numar  unitati inregistrate pe 
grad de risc/numar controale 

Subventiii de la 
bugetul de stat 

si venituri proprii 

Permanent D.S.V.S.A. 
Gorj 

45.  Monitorizarea unită ilor autorizate pentru 
schimburi intracomunitare  

1 control/unitate Subventiii de la 

bugetul de stat 
si venituri proprii 

Semestrial D.S.V.S.A. 

Gorj 

46.  Controlul permanent al activită ii de import, 
export şi comer  intracomunitar de produse  
alimentare de origine animala i non-animală 
sau alte produse supuse controlului sanitar 
veterinar. 

Controlul produselor 

importate inainte de punerea 
pe piata a aestora 

Subventiii de la 

bugetul de stat 
si venituri proprii 

Permanent D.S.V.S.A. 

Gorj 

47.  Supravegherea şi controlul alimentelor şi 
furajelor modificate genetic 

Nr. probe prevazute in 

program/nr. Probe recoltate 

Subventiii de la 

bugetul de stat 
si venituri proprii 

Permanent D.S.V.S.A. 

Gorj 

48.  Instruirea permanentă a personalului din DSVSA 

implicat, a operatorilor din unită ile de procesare 
a produselor de origine animala si non-animală 
în domeniul prelucrării şi asimilării legisla iei 
europene privind siguran a alimentelor. 

Numar de instruiri Subventiii de la 

bugetul de stat 

si venituri proprii 

Permanent D.S.V.S.A. 

Gorj 

49.  Implementarea măsurilor necesare pentru a 
elimina sau reduce la un nivel acceptabil 

pericolele notificate în cadrul SRAAF 

Reactia de raspuns la alerte, 
in termen( 24 de ore) 

Subventiii de la 
bugetul de stat 

si venituri proprii 

Permanent D.S.V.S.A. 
Gorj 

50.  Intocmirea programului de reproductie (IA+MN) 
la toate speciile de animale. 

 

-intreg efectivul matca va fi 
 cuprins la IA si MN 

autorizata 

Buget 
Asociatii 

acreditate 

15.02.2017 
 

 

O.J.Z. Gorj 
Asociatii 

acreditate 

51.  Inventarierea femelelor din circuitul de 
reproductie, pe specii si rase de animale. 

Inventarierea  femelelor 
 apte de reproductie 

 

Buget 
Asociatii 

acreditate 

31.12.2017 
 

 

O.J.Z. Gorj 
Asociatii 

acreditate 

52.  Bonitarea si clasarea reproducatorilor masculi 

utilizati la monta naturala. 
 

Autorizarea reproducatorilor 

masculi apti de reproductie 
 

Buget 

Asociatii 
acreditate 

30.09.2017 

 
 

O.J.Z. Gorj 

Asociatii 
acreditate 



34 

 

54.  Implementarea in teritoriu a programelor 

nationale de ameliorare.  
 

Ameliorarea animalelor 

 de ferma in directia dorita  
de fermieri 

Buget 

Asociatii 
acreditate 

Permanent 

 

O.J.Z. Gorj 

Asociatii 
acreditate 

55.  Acreditarea stupinelor de multiplicare. 

 

Îndeplinirea criteriilor 

 de acreditare . 

buget 

 

Permanent 

 

O.J.Z. Gorj 

56.  Atribuirea codului formelor asociative apicole si 
a numerelor de identificare pentru stupi. 

In termen de 15 zile de  
la depunerea cererii 

buget 
 

Permanent 
 

O.J.Z. Gorj 

57.  Microciparea ecvideelor de rasa , introducerea in 

baza de date a fiselor de identificare si a 
pasaportelor hipice, eliberarea pasaportelor. 

 

Identificarea ecvideelor 

 in sistem unitar , 
actualizarea 

 bazei de date 

S.I.I.E 

buget 

 
 

 

 

Permanent 

 
 

O.J.Z. Gorj 

Medici 
concesionari 

58.   Verificarea circulatiei ecvideelor  pe  raza 

judetului (targuri, oboare, etc.) . 

 

Respectarea legislatiei 

nationale si comunitare  

in domeniu 

buget 

 

 

Permanent 

 

 

O.J.Z. Gorj 

I.P.J. Gorj 

D.S.V.S.A. 
Gorj 

59.  Combaterea montei clandestine cu reproducatori 

neautorizati. 
 

Eradicarea montei 

 clandestine.  

buget 

 

Permanent 

 

O.J.Z. Gorj 

I.P.J. Gorj 
Operatori 

autorizati 

60.  Inspectia organizatiilor acreditate executarea  de 
IA la speciile bovine si suine . 

Îndeplinirea  conditiilor  
de acreditare  

buget 30.06.2017 
 

O.J.Z. Gorj 

61.  Verificarea in vederea acreditarii stupinelor de 

multiplicare. 

Îndeplinirea  conditiilor  

de acreditare 

buget 

 

Permanent 

 

O.J.Z. Gorj 

 
 

 

X. Capitolul Politici de mediu. Apele şi pădurile 
 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 
Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de 

performanţă 

Sursa de 

finanţare 

Termen 

de 
realizare 

Entitatea 

responsabilă 

1. Măsura 4. Program 

pentru gestionarea siturilor 
contaminate. 

Submăsura: 
Măsuri de decontaminare 
şi ecologizare a siturilor 

Actualizarea inventarului siturilor 

contaminate/poten ial contaminate conform 
H.G. nr.1403/2007 şi nr. 1408/2007. 

Nr. chestionare privind 

identificarea siturilor posibil 
contaminate 

Surse proprii 31.12.2017 A.P.M. Gorj 
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contaminate/poten ial 
contaminate 

2. Măsura 5. Program 
pentru protec ia mediului 
prin conservarea 
biodiversită ii. 
Submăsura: 
Suprafa a unor habitate cu 
statut de conservare mai 

bun. 

Aplicarea măsurilor de conservare prevăzute în 
planurile de management ale ariilor naturale 

protejate pentru habitatele de interes 
comunitar. 

Nr. măsuri implementate Fonduri 
europene/buget 

propriu 

31.10.2017 A.P.M. Gorj 
Administratori/ 

Custozi de arii 
naturale 

protejate 

3. Măsura 5. Program 
pentru protec ia mediului 

prin conservarea 
biodiversită ii. 
Submăsura: 
Continuarea elaborării 
planurilor de măsuri de 
conservare pentru speciile 
de interes comunitar 

Aplicarea măsurilor de conservare prevăzute în 
planurile de management ale ariilor naturale 

protejate pentru speciile de interes comunitar. 

Nr. măsuri implementate Fonduri 
europene/buget 

propriu 

31.12.2020 A.P.M. Gorj 
Administratori/ 

Custozi de arii 
naturale 

protejate 

4. Măsura. Îmbunătă irea 
managementului 
deşeurilor şi substan elor 
periculoase la nivel 

na ional. 
Submăsura: 
Politica în domeniul 
gestionării deşeurilor. 

Actualizarea chestionarelor şi aprobarea lor în 
bazele de date privind ambalajele, statistica 
deşeurilor, substan ele periculoase, bifenili 
policlorura i, vehicule scoase din uz, deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, uleiuri 
uzate. 

Nr. chestionare privind 

identificarea agen ilor 
economici 

Surse proprii 31.12.2020 A.P.M. Gorj 

5. Măsura 6. Program 

pentru monitorizarea şi 
îmbunătă irea calită ii 
aerului. 

Monitorizarea continuă a calită ii aerului prin 
intermediul celor trei sta ii automate de tip 
industrial de monitorizare a calită ii aerului din 
cadrul RNMCA, amplasate în zonele Târgu Jiu 
(Gj-1), Rovinari (Gj-2) şi Turceni (Gj-3). 

Nr. determinări medii zilnice Surse proprii Permanent A.P.M. Gorj 

  Inventarierea emisiilor de poluan i în atmosferă 
la nivel local, realizarea inventarului pentru 

jude ul Gorj, în vederea realizării inventarului de 
emisii la nivel na ional.  

Nr. inventare de emisii la 

nivel local realizate 

Surse proprii 31.07.2017 A.P.M. Gorj 

  Reglementarea planurilor/programelor, 

proiectelor şi activită ilor cu impact semnificativ 
asupra mediului. 

Nr. acte de reglementare Surse proprii Permanent A.P.M. Gorj 
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6. Măsura 6. Program 

pentru monitorizarea şi 
îmbunătă irea calită ii 
aerului 

Montarea şi punerea în func iune a unui sistem 
de reducere non-catalitică selectivă a oxizilor de 
azot din gazele de ardere. 

Atingerea VLE de 

200mg/Nm3 

Surse proprii 01.01.2018 

pentru: 
IMA2 – SE 

Rovinari 
IMA3 – SE 

Turceni 

01.01.2020 
pentru 

IMA2 – SE 
Turceni 

01.03.2020 

pentru 
IMA1 – SE 

Rovinari 

C.E. Oltenia 

7. Măsura 3. Politica în 
domeniul gestionării 
deşeurilor. 

Efectuarea de inspec ii în vederea gestionării 
deşeurilor. 

15 inspec ii/an Buget de stat 31.12.2017 G.N.M. - 
Serviciul 

Comisariatul 
Jude ean Gorj 

8. Măsura 4. Program 

pentru gestionarea siturilor 
contaminate. 

Efectuarea de inspec ii în vederea gestionării 
siturilor contaminate. 

20 inspec ii/an Buget de stat 31.12.2017 G.N.M. - 

Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Gorj 

9. Măsura 5. Program 

pentru protec ia mediului 
prin conservarea 

biodiversită ii. 

Efectuarea de inspec ii cu privire la protec ia 
mediului prin conservarea biodiversită ii. 

6 inspec ii/an Buget de stat 31.12.2017 G.N.M. - 

Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Gorj 

10. Măsura 6. Program 
pentru monitorizarea şi 
îmbunătă irea calită ii 
aerului. 

Efectuarea de inspec ii pentru monitorizarea şi 
îmbunătă irea calită ii aerului. 

35 inspec ii/an Buget de stat 31.12.2017 G.N.M. - 
Serviciul 

Comisariatul 
Jude ean Gorj 

11. Măsura 7. Program de 
prevenire şi gestionare a 
inunda iilor 
 

Amenajare cursuri de apa: 

-Între inere şi repara ii curente la lucrările de 
gospodărire a apelor din administrarea proprie 
(terasamente, apărări de mal, etc.); 
 

Regularizări cursuri de apă: 
   L=12350 m 
Volum terasamente  

    V= 92000 mc 

 Surse proprii 2017 

 
 

S.G.A. Gorj 

 

12.  Lucrări de investi ii 1 lucrare : Priza cu barare 
Rovinari   

Surse proprii 2017 S.G.A. Gorj 
prin A.B.A.J iu 

13.  Ac iuni conform Planului de apărare împotriva 
inunda iilor, fenomenelor meteorologice 

Instruirea Comitetelor pentru 

Situatii de Urgenta  privind 

Surse proprii 2017 S.G.A. Gorj 
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periculoase, accidentelor la construc iile 
hidrotehnice şi poluărilor accidentale 

aplicarea planurilor de 

aparare impotriva inundatiilor  
nr. actiuni =4;                                  

Acordarea asistenta tehnica 
pentru reactualizarea 

Planurilor locale de aparare 

impotriva inundatiilor ,pentru 
perioada 2018-2021: nr. 

actiuni = 70 ; 
Reactualizare Plan Judetean 

de aparare impotriva 

inundatiilor si Plan de 
aparare impotriva inudatiilor 

al Sistemului Hidrotehnic 
Rovinari pentru perioada 

2018-2021: nr. actiuni =2 . 

 
 

 

 

XI. Capitolul Politici în domeniul energiei 
 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 

Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 
Sursa de 

finanţare 

Termen 
de 

realizare 

Entitatea 

responsabilă 

1. Măsura 2. Realizarea 
Planului Na ional de 
Investi ii 
Submăsura: 
În obiectivele Strategiei 
energetice 2020 – 2030 
privind cadrul de 

dezvoltare trebuie să se 
înscrie reducerea cu 40% 
a emisiilor de gaze cu 

efect de seră – 
comparativ cu nivelul din 

1990, cota de energie 
minim 27% în crearea de 

Reabilitarea şi modernizarea blocului energetic 
nr. 4 de 330MW, lignit - Rovinari 

Atragerea sumei de 
24.981.352 lei din PNI 

Surse proprii şi 
PNI 

31.12.2017 Ministerul 
Energiei şi 

C.E. Oltenia 
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energie din surse 

regenerabile; 
Eficien a energetică – 

minim 27% comparativ 
cu scenariul de status-

quo. 

2.  Reabilitare şi modernizare bloc energetic nr. 7, 
lignit - Işalni a 

Atragerea sumei de 

13.669.647 lei din PNI 

Surse proprii şi 
PNI 

31.12.2017 Ministerul 

Energiei şi 
C.E. Oltenia 

3.  Reabilitare şi modernizare bloc energetic nr. 3, 
lignit - Turceni 

Depunere cerere de 

finan are; 
Semnarea contractului de 

finan are 

Surse proprii şi 
PNI 

31.12.2017 Ministerul 

Energiei şi 
C.E. Oltenia 

4. Măsura 3. Revitalizarea 
produc iei de cărbune 

Submăsura: 
Lignitul indigen rămâne o 
sursă energetică 
importantă în mixul de 
resurse energetice, pe 

baza căreia trebuie 
păstrate şi dezvoltate, în 
continuare, capacită i de 
producere de energie 
electrică cu eficien ă 
ridicată. 

Realizarea programului de produc ie cărbune Cantitatea de cărbune 
(21.000 mii tone) 

Surse proprii 
BVC – C.E 

Oltenia 

31.12.2017 C.E. Oltenia 

5.  Realizarea programului de descopertă Descopertă (125.000 mii mc) Surse proprii 
BVC – C.E 

Oltenia 

31.12.2017 C.E. Oltenia 

6.  Reabilitarea şi modernizarea blocului energetic 
nr. 5 de 330 MW, lignit - Rovinari 

Reducerea emisiilor de CO2 la 
0,887t CO2/MWh 

Creşterea eficien ei electrice 
brute la 37,3%. 

Surse proprii 
BVC – C.E 

Oltenia 

2017- 
2020 

C.E. Oltenia 

7. Măsura 8. Promovarea 

producerii energiei 

electrice din surse 
regenerabile de energie 

(E-SRE) 
Submăsura: 

Înfiin area pie ei de rezervă de capacitate Modificarea cadrului legislativ 

astfel încât disponibilitatea 
blocurilor asigurată de C.E 
Oltenia să fie plătită. 
Înfiin area Organismul de 
Reglementare a Pie ei de 

  Guvernul 

României 
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Realizarea unei capacită i 
de echilibrare a balan ei 
produc ie-consum fără a 
periclita siguran a 
sistemului, pentru 

structura existentă şi 
prognozată pe termen 
mediu a parcului de 

produc ie, de 3.500 MW. 
 

Capacită i. 

8. Măsura 11. Propuneri de 

programe la nivel na ional 
axate pe avantajul de 

ară al României. 
Submăsura: 
Cogenerare de înaltă 
eficien ă. 

Dezvoltarea de capacită i noi de producere a 
energiei termice pe gaze naturale în cadrul S.E. 
Craiova II, etapa CT păcura, în vederea 
asigurării agentului termic ca urmare a închiderii 
IMA 2, 3 şi 4. 

Punerea în func iune a unui 
cazan de abur industrial nou 
cu func ionare pe gaze 
naturale de 50 t abur/h. 

Surse proprii 

BVC – C.E 
Oltenia 

31.12.2017 C.E. Oltenia 

 
 

 

XII. Capitolul Politici pentru infrastructura de transport 
 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 
Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 

Sursa de 

finanţare 

Termen 

de 
realizare 

Entitatea 

responsabilă 

1. Măsura 1. Transportul 

rutier 
Submăsura Varianta 

ocolitoare Târgu Jiu - 

Proiect fazat (36,69 mil. 
euro, FEN+BS) 

Construcția a 19,957 km de drum, 4 poduri 
(dintre care unul i peste calea ferată), 8 pasaje 
(dintre care 3 cuprinse la nodurile rutiere), 3 

intersecții la nivel. 
Faza I reprezintă lucrări executate i considerate 
funcționale pentru scopul lor, până la data de 
31.03.2017, cu rambursarea cheltuielilor eligibile 
din POS Transport 2013-2017; 

Faza a II-a reprezintă lucrări executate până la 
sfâr itul contractului, cu rambursarea 

cheltuielilor din PO Infrastructura Mare 2014-

2020. 

19,957 km de drum; 

4 poduri; 
8 pasaje; 

3 intersec ii la nivel 

Fonduri externe 

nerambursabile; 
Bugetul de stat 

- C.N.A.I.R. – 

S.A. 
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XIII. Capitolul afaceri interne 
 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-
2020 

Acţiuni necesare pentru aplicarea 
măsurii Indicatori de performanţă 

Sursa de 

finanţare 

Termen 
de 

realizare 

Entitatea 

responsabilă 

1. Măsura 1. Poliția 
Română 

Dezvoltarea parteneriatului 

interinstitu ional şi cu societatea civilă 
pentru eficientizarea activită ilor de 
prevenire a criminalită ii. 

Nr. de parteneri - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

2.  Ini ierea şi implementarea la nivel local a 
unor proiecte şi campanii destinate 
reducerii riscului de victimizare şi de 
implicare în activită i infrac ionale a 
popula iei. 

Nr. de proiecte/campanii 
implementate anual 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

3.  Desfăşurarea de ac iuni în vederea 
combaterii infrac ionalită ii contra 
persoanei şi patrimoniului în mediul rural. 

Nr. de infrac iuni contra persoanei 
şi patrimoniului sesizate în mediul 
rural 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

4.  Creşterea nivelului de siguran ă a bunurilor 
şi valorilor din obiective prin implementarea 
analizelor de risc la securitatea fizică şi 
îmbunătă irea calită ii serviciilor de pază şi 
monitorizare. 

Nr. de infrac iuni contra 
patrimoniului agen ilor economici 
sesizate 

Nr. de sanc iuni contraven ionale 
aplicate 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

5.  Eficientizarea activită ilor de investigare şi 
cercetare în cauzele penale privind 
infrac iuni de mare violen ă cu autori 
necunoscu i. 

Procentul de solu ionare a 
dosarelor având ca obiect 
infrac iunile de mare violen ă 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

6.  Prevenirea şi combaterea infrac iunilor de 
tâlhărie şi furt, în special a celor comise cu 
moduri de operare deosebite. 

Procentul de identificare a autorilor 

infrac iunilor de tâlhărie şi furt 
- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

7.  Declanşarea de ac iuni la nivel local pentru 
verificarea persoanelor fizice şi societă ilor 
comerciale autorizate să efectueze 
opera iuni cu arme şi muni ii. 

Nr. de arme intrate în circuitul 
ilegal ca urmare a pierderii/furtului 
determinat de asigurarea 

necorespunzătoare a condi iilor de 
siguran ă 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

8.  Organizarea unor ac iuni pentru 
combaterea principalelor abateri care 

generează riscul rutier, având în vedere 
concluziile analizelor privind dinamica 

Nr. de ac iuni organizate - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 
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accidentelor de circula ie, precum şi 
Calendarul T.I.S.P.O.L. 

9.  Continuarea colaborării cu R.A.R., I.S.C.T.R 
şi C.N.A.I.R., pentru organizarea unor 
ac iuni tematice, care vor viza starea 
tehnică a vehiculelor, legalitatea 
desfăşurării transporturilor rutiere publice 
de mărfuri şi persoane, respectiv starea de 
viabilitate a drumurilor. 

Nr. de ac iuni organizate - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

10.  Derularea unor campanii de educa ie 
rutieră prin desfăşurarea de activită i 
specifice, conform protocoalelor de 

colaborare încheiate cu diferi i parteneri 
(asocia ii profesionale, societă i nonprofit, 
organisme care activează în domeniul 
rutier, reprezentan i mass media, etc.). 

Nr. de campanii derulate; 

Nr. de protocoale încheiate. 
- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

11.  Participarea poli iştilor rutieri la orele de 
educa ie rutieră care se desfăşoară la 
nivelul unită ilor de învă ământ în clasele 
primare, în scopul conştientizării de către 
minori a riscurilor la care se expun în 
situa ia nerespectării regulilor de circula ie. 

Nr. de ore de educa ie rutieră la 
care se participă 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

12.  Derularea unor ac iuni la nivel local pentru 
prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale 
de arbori din fondul forestier şi a 
braconajului piscicol. 

Nr. de infrac iuni constatate; 
Cantitatea materialului lemnos 
confiscat, 

Nr. sanc iunilor contraven ionale 
aplicate 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

13.  Organizarea de ac iuni la nivel local, pentru 
identificarea şi recuperarea de bunuri 
culturale mobile care fac obiectul 
comer ului ilegal, pe linia protejării 
monumentelor istorice şi a braconajului 
arheologic. 

Nr. de ac iuni organizate - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

14.  Derularea de ac iuni preventive şi de 
combatere a criminalită ii în zona 
institu iilor de învă ământ preuniversitar. 

Nr. de unită i şcolare asigurate cu 
pază; 
Nr. infrac iunilor sesizate în zona 
adiacentă; 
Nr. sanc iunilor contraven ionale 
aplicate; 

- Semestrial 

(pe an 

şcolar) 

I.P.J. Gorj 
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Nr. patrulărilor în zona adiacentă. 
15.  Derularea activită ilor specifice circumscrise 

prevenirii şi combaterii infrac iunilor 
stradale/a faptelor antisociale. 

Nr. infrac iunilor stradale sesizate 
urban/rural; 
Nr. infrac iunilor descoperite în 
flagrant; 
Nr. sanc iunilor contraven ionale 
aplicate. 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

16.  Asigurarea unei interven ii operative la 
apelurile telefonice prin S.N.U.A.U.112. 

Procentul de interven ii la 
S.N.U.A.U. 112 în mai pu in de 10 
minute de la sesizare. 

- Trimestrial I.P.J. Gorj 

17.  Realizarea fluxului informa ional-
opera ional pentru gestionarea 
evenimentelor şi misiunilor şi asigurarea 
suportului decizional pe timpul desfăşurării 
adunărilor publice. 

Nr. de informări diseminate 
structurilor de poli ie, referitoare la 
poten iale riscuri şi amenin ări la 
adresa siguran ei publice. 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

18.  Desfăşurarea de activită i investigative şi 
de cercetare penală în vederea 
destructurării grupurilor criminale 
organizate. Prevenirea şi contracararea 
infrac iunilor privind traficul de droguri şi 
terorismul. 

Nr. grupurilor infrac ionale 
organizate destructurate 
Nr. persoanelor trimise în judecată, 
din care re inute/arestate 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

19.  Desfăşurarea de verificări şi investiga ii 
pentru solu ionarea cu celeritate a 
solicitărilor formulate de autorită ile altor 
state în cadrul asisten ei poli ieneşti 
interna ionale. 

Procentul de solu ionare a cererilor 
de asisten ă poli ienească 
interna ională primite 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

20.  Monitorizarea fenomenului, în paralel cu 
organizarea şi desfăşurarea de ac iuni 
investigative şi operative în vederea 
destructurării grupurilor infrac ionale 
organizate şi a re elelor de trafic de 
persoane şi de migran i. 

Nr. ac iunilor desfăşurate în 
domeniu 
Nr. grupurilor destructurate trafic 

de persoane/migran i 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

21.  Desfăşurarea de campanii de informare şi 
popularizare a domeniului în unită ile de 
învă ământ. 

Nr. campanii desfăşurate 

Nr. persoane instruite 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

22.  Ini ierea de ac iuni cu efective lărgite 
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale, contrabandei şi comer ului ilegal cu 
alcool şi băuturi alcoolice urmărindu-se în 

Nr. de ac iuni ini iate - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 
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principal: 

- finalitatea judiciară (RTUP, 
rechizitorii, declinări către 
DNA/DIICOT); 

- fermitatea (măsurile preventive 
dispuse); 

- recuperarea prejudiciilor; 

23.  Ini ierea de ac iuni cu efective lărgite 
pentru prevenirea şi combaterea 
infrac iunilor care aduc atingere drepturilor 
de proprietate intelectuală, urmărindu-se în 
principal: 

- finalitatea judiciară (RTUP, 
rechizitorii, declinări către 
DNA/DIICOT); 

- fermitatea (măsurile preventive 
dispuse); 

- recuperarea prejudiciilor; 

Nr. de ac iuni ini iate - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

24.  Ini ierea de ac iuni cu efective lărgite 
pentru prevenirea şi combaterea spălării 
banilor, urmărindu-se în principal: 

- finalitatea judiciară (RTUP, 
rechizitorii, declinări către 
DNA/DIICOT); 

- fermitatea (măsurile preventive 
dispuse); 

- recuperarea prejudiciilor; 

Nr. de ac iuni ini iate - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

25.  Ini ierea de ac iuni cu efective din cadrul 
mai multor structuri pentru prevenirea şi 
combaterea corup iei şi a conflictului de 
interese în administra ia publică, 
învă ământ şi sănătate, domenii unde 
achizi iile publice prezintă un risc 
criminogen ridicat; prevenirea şi 
combaterea fraudelor din domeniul 

achizi iilor publice, urmărindu-se în 
principal: 

- finalitatea judiciară (RTUP, 
rechizitorii, declinări către 

Nr. de ac iuni ini iate - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 
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parchete); 

- fermitatea (măsurile preventive 
dispuse); 

- numărul persoanelor deferite 
parchetului; 

26.  Organizarea de concursuri de recrutare din 

sursă internă/externă în vederea încadrării 
unor posturi de specialitate din structurile 
I.P.J Gorj. 

Nr. de posturi încadrate - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

27.  Realizarea unui sistem logistic adaptat 

conceptual, structural şi ac ional cu 
dimensiunile, configura ia şi misiunile 
structurilor operative, care să asigure o 
capacitate adecvată de gestionare a 
resurselor necesare îndeplinirii atribu iilor 
specifice. 

Gradul de dotare 

Dezvoltarea şi modernizarea unor 
produse prin activitatea de 

cercetare dezvoltare 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

28.  Asigurarea măsurilor organizatorice şi a 
celor privind încadrarea personalului în 
vederea repartizării şi numirii în func ii a 
promo iilor de ofi eri şi agen i. 

Nr. de ofi eri şi agen i încadra i - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

29.  Informarea cu operativitate a mass-media 

şi cetă enilor despre incidentele/ 
evenimentele care îngreunează 
desfăşurarea circula iei rutiere sau pun în 
pericol siguran a acesteia pe drumurile 
na ionale şi autostrăzi, precum şi cu privire 

la problemele deosebite din traficul 
feroviar, naval şi aerian. 

Nr. informărilor de presă şi 
interven iilor la posturile de radio şi 
televiziune 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

30.  Solu ionarea echidistantă şi corectă, cu 
respectarea legisla iei în vigoare, a 
solicitărilor verbale şi scrise formulate de 
jurnaliştii din presa locală şi na ională. 

Nr. de solicitări primite de la 
jurnalişti solu ionate 

- 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

31.  Organizarea de simpozioane, comunicări 
ştiin ifice, mese rotunde, spectacole, cu 
prilejul marcării unor date importante din 
istoria şi cultura na ională şi din via a 
institu iei.  

Nr. de activită i desfăşurate - 29.12.2017 I.P.J. Gorj 

32.  Implementare de proiecte la nivelul 

județului, de intervenție timpurie în mediul 
1 proiect educațional 2016-2017 

1 proiect educațional 2017- 2018 

Buget 

ANA/CPECA 

31.12.2017 C.P.E.C.A. Gorj 

I.S.J. Gorj 
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pre colar prin cre terea influenței factorilor 
de protecție i de scădere influenței 
factorilor  de risc. 

 I.S.J. Gorj 

 

33.  Implentarea de proiecte la nivelul județului 
Gorj de educație nonformală, în vederea 
dezvoltării personalității de tip asertiv i a 
mecanismelor de copping necesare în 
adoptarea deciziilor corecte i responsabile 
în legătură cu consumul de tutun, alcool, 
droguri i SNPP adresate elevilor de 
gimnaziu i liceu 

2 proiecte educaționale 2016-2017 Buget 

ANA/CPECA 
I.S.J. Gorj 

 

31.12.2017 C.P.E.C.A. Gorj 

I.S.J. Gorj 

34.   Desfă urarea  de acțiuni punctuale la 
nivelul județului Gorj de prevenire a 
consumului de droguri în spații 
recreaționale (tabere colare, cluburi, săli 
de sport.etc.) 

10 acțiuni Buget 

ANA/CPECA 
IJJ Gorj, IPJ 

Gorj 

31.12.2017 C.P.E.C.A. Gorj 

I.J.J. Gorj 
I.P.J. Gorj 

35. Măsura    2. 

Jandarmeria Română 

 

Optimizarea proceselor de planificare, 

organizare, conducere şi executare a 
misiunilor din competen ă. 

Activită i de asigurare a ordinii 
publice: 

- la manifestări de protest; 
- la manifesta ii cultural-

artistice; 
- la manifesta ii 

comemorative/religioase; 

- la manifesta ii promo ionale/ 
comerciale; 

- la manifesta ii sportive; 
- la vizite oficiale/particulare 

demnitari/delega ii române sau 
străine – protec ia persoanelor; 

- la alte ac iuni (inclusiv 
ac iunile de asigurare a ordinii 
publice la obiective); 

- numărul activită ilor de 
verificare a documentelor de 

planificare şi organizare a misiunilor 
executate de structurile 
inspectoratului. 

- Trimestrele 

I – IV 

2017 

I.J.J. Gorj 

36.  Realizarea unei estimări judicioase a 
efectivelor necesare pentru executarea 

Numărul solicitărilor de efective 
transmise. 

- Trimestrele 

I – IV 

I.J.J. Gorj 
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misiunilor în situa ia solicitărilor de efective 
în sprijin de la Gruparea Jandarmi Mobilă 
Craiova. 

2017 

37.  Punerea în aplicare a dispozi iilor/planurilor 
de măsuri/concep iilor de ac iune în 
domeniul ordinii publice transmise de 

etalonul superior. 

Numărul dispozi iilor/planurilor 
proprii de măsuri transmise, 
elaborate în baza planurilor de 
măsuri/ac iuni, dispozi iilor 
eşalonului superior. 

- Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.J.J. Gorj 

38.  Participarea la seminarii, conferin e, 
întâlniri de lucru pe teme privind domeniul 
ordinii şi siguran ei publice, precum şi 
organizarea şi coordonarea de convocări şi 
şedin e de pregătire în domenii de interes. 

Numărul 
seminariilor/conferin elor/întâlnirilor 
de lucru la care s-a participat; 
Numărul convocărilor/şedin elor de 
pregătire organizate şi desfăşurate. 

- Trimestrele 

I – IV 

2017 

I.J.J. Gorj 

39.  Asigurarea ordinii şi siguran ei publice pe 
timpul campaniei electorale şi a scrutinului 
desfăşurat pentru alegerea primarului 
Municipiului Târgu Jiu, protec ia sediului 
Biroului Electoral de Circumscrip ie 
Jude ean şi a sec iilor de votare date în 
responsabilitate. 

Nr. de sec ii de votare/birouri 
electorale date în responsabilitate; 
Nr. de jandarmi implica i în 
activită i de protec ie a 
transporturilor de documente; 

Nr. de jandarmi implica i în 
activită i de asigurare a ordinii 
publice pe timpul campaniei 
electorale şi a scrutinului electoral; 
Nr. de incidente înregistrate pe 
timpul organizării şi derulării 
alegerilor; 

Nr. de evenimente înregistrate pe 
timpul executării misiunilor.  

- Trimestrul 
II 2017 

I.J.J. Gorj 

40.  Executarea de interven ii la sesizările 
primite prin SNUAU/alte modalită i 
telefonice, în sprijinul structurilor M.A.I. sau 
în alte situa ii. 

Nr. de echipaje/patrule de 

interven ie constituite; 
Nr. de interven ii executate; 
Nr. de interven ii sub 10 minute în 
mediul urban/rural. 

- Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.J.J. Gorj 

41.  Întocmirea de materiale privind activită ile 
desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii 
faptelor antisociale şi rezultatele ob inute 
(analize, sinteze, informări, studii, statistici, 
grafice, etc.). 

Nr. documentelor ce con in analize, 

sinteze, informări, studii, statistici, 
grafice, etc.; 
Nr. ordinelor şi dispozi iilor 
elaborate/transmise. 

- Trimestrele 

I – IV 

2017 

I.J.J. Gorj 

42.  Coordonarea şi monitorizarea activită ilor 
de constatare/sanc ionare a faptelor de 

Nr. de rapoarte întocmite cu ocazia 
constatării faptelor de natură 

- Trimestrele 
I – IV 

I.J.J. Gorj 
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natură penală/contraven ională, precum şi 
verificarea rapoartelor întocmite cu această 
ocazie. 

penală; 
Nr. infrac iunilor şi contraven iilor 
constatate de personalul unită ii. 

2017 

43.  Coordonarea, sprijinul şi îndrumarea 
activită ii de punere în executare a 
mandatelor de aducere. 

Nr. ac iunilor de punere în 
executare a mandatelor de 
aducere; 

Nr. dispozi iilor privind punerea în 
executare a mandatelor de 
aducere, transmise către 
subunită i. 

- Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.J.J. Gorj 

44.  Coordonarea activită ilor preventiv-
educative desfăşurate de personalul 
inspectoratului anume desemnat. 

Nr. ac iunilor preventiv-educative 
desfăşurate. 

- Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.J.J. Gorj 

45.  Participarea la seminarii, conferin e, 
întâlniri de lucru pe teme privind 
prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale, organizarea şi coordonarea de 
convocări şi şedin e de pregătire în domenii 
de interes. 

Nr. seminariilor, conferin elor, 
întâlnirilor de lucru desfăşurate; 
Nr. convocărilor/şedin elor de 
pregătire organizate şi desfăşurate. 

- La ordin I.J.J. Gorj 

46.  Propunerii de modificare a cadrului 
legislativ cu inciden ă în domeniul de 
interes precum şi a cadrului normativ intern 
privind organizarea şi desfăşurarea 
activită ii de prevenire şi combatere a 
faptelor antisociale. 

Nr. propunerilor de modificare a 
proiectelor legislative; 

Nr. propunerilor de modificare a 
proiectelor de ordine şi dispozi ii 
elaborate la nivelul Inspectoratului 
General al Jandarmeriei Române; 
Nr. procedurilor interne 

elaborate/actualizate. 

- La ordin I.J.J. Gorj 

47.  Adoptarea şi adaptarea permanentă a unor 
dispozitive flexibile prin implementarea 

analizelor de risc la securitatea fizică a 
obiectivelor din responsabilitate şi 
implementarea conceptului de 
supraveghere şi interven ie. 

Nr. analizelor de risc avizate; 
Nr. incidentelor de securitate fizică; 
Aprecierile beneficiarilor. 

- Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.J.J. Gorj 

48.  Coordonarea activită ilor de creştere a 

interoperabilită ii dintre structurile de pază 
şi protec ie şi cele de interven ie. 

Numărul de exerci ii de interven ie 
la obiective, executate în comun cu 
for ele de interven ie. 

- Trimestrele 

I – IV 

2017 

I.J.J. Gorj 

49.  Monitorizarea permanentă a activită ilor 
desfăşurate în obiective şi zona adiacentă 
acestora, pentru prevenirea şi combaterea 

Nr. infrac iunilor constatate; 
Nr. sanc iunilor contraven ionale 
aplicate; 

- Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.J.J. Gorj 
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faptelor cu caracter infrac ional sau 
contraven ional. 

Nr. persoanelor urmărite local sau 
general depistate. 

50.  Modernizarea sistemelor tehnice de pază şi 
alarmare la obiectivele proprii. 

Nr. sistemelor tehnice de pază şi 
alarmare implementate la 

obiectivele din competen ă; 
Nr. sistemelor tehnice de pază şi 
alarmare modernizate la obiectivele 

din competen ă; 
Raportul dintre sistemele tehnice 

certificate/necertificate; 
Nivelul crescut de securitate a 

obiectivului; 
Nr. dispeceratelor de monitorizare 

zonale înfiin ate. 

- Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.J.J. Gorj 

51.  Coordonarea activită ilor privind 
planificarea, organizarea şi executarea 
misiunilor/activită ilor pe linie de pază şi 
protec ie a transporturilor cu caracter 
special, de bunuri şi valori. 

Nr. de informări transmise cu 

privire la acordarea de licen e de 
tranzit de către ANCEX, în baza 
colaborării cu institu ia de profil; 
Aprecierea beneficiarilor. 

- Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.J.J. Gorj 

52.  Coordonarea activită ilor desfăşurate la 
conductele magistrale de transport produse 
petroliere şi în zona adiacentă acestora, 
pentru prevenirea şi combaterea furturilor 
din conductele de transport produse 
petroliere. 

Nr. de infrac iuni constatate; 
Nr. de sanc iuni contraven ionale 
aplicate; 

Produse petroliere recuperate din 

infrac iuni (litri); 
Nr. de controale comune cu 

beneficiarul de pază; 
Nr. activită ilor de schimb de 
informa ii pe linia misiunii pentru 
prevenirea şi combaterea furturilor 
din conductele de transport 

produse petroliere. 

- Trimestrele 

I – IV 
2017 

I.J.J. Gorj 

53.  Participarea la exerci iile organizate de 
Ministerul Afacerilor Interne în cooperare 
cu celelalte structuri ale SNAOPSN 
(Sistemul Na ional de Apărare Ordine 
Publică şi Siguran a Na ională) pentru 
compatibilizarea structurilor inspectoratului 
cu structurile for elor armate, în vederea 
gestionării situa iilor speciale şi de criză. 

Nr. exerci iilor la care participă; 
Nr. de jandarmi participan i; 
Calificativele ob inute; 
Compatibilizarea structurilor 

inspectoratului cu structurile 

for elor armate, în vederea 
gestionării situa iilor speciale şi de 
criză. 

- Trimestrele 
I – IV 

2017 

I.J.J. Gorj 
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54. Măsura 4. 
Inspectoratul General 
pentru Situa ii de 
Urgen ă - IGSU 

Consolidarea activită ii de pregătire a 
persoanelor cu atribu ii în gestionarea 
situa iilor de urgen ă: 

- pregătirii în domeniul situa iilor de 
urgen ă în anul 2017, se va realiza 
conform „Planului de pregătire în 
domeniul situa iilor de urgen ă”. 

Procent de participare la pregătire Bugetul M.A.I 31.12.2017 I.S.U Gorj 

55.  Consolidarea voluntariatului în cadrul 
institu iei. 

Număr voluntari coopta i în 
activită ile I.S.U Gorj 

Bugetul M.A.I 31.12.2017 I.S.U Gorj 

56.  Desfăşurarea pregătirii în domeniul 
situa iilor de urgen ă în anul 2017, se va 
realiza conform „Planului de pregătire în 
domeniul situa iilor de urgen ă”. 

Procent de participare la pregătire Bugetul M.A.I 31.12.2017 I.S.U Gorj şi 
C.L.S.U 

57.  Creşterea nivelului de pregătire al 
popula iei în domeniul situa iilor de 
urgen ă. 

Număr de informări preventive Bugetul M.A.I 31.12.2017 I.S.U Gorj 

 
 

 

XIV. Capitolul Cultură. Culte. Minorităţi 
 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura 
din Programul de 

guvernare 2017-2020 
Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 

Sursa de 

finanţare 

Termen 

de 
realizare 

Entitatea 

responsabilă 

1. Măsura 6. Lansarea 

primului program de 
sus inere a investi iilor în 
infrastructura culturală. 
Submăsuri: 
Lansarea unui program 

de analiză a investi iilor 
strict necesare în 
infrastructura culturală, 
primul după 1989, dacă 
nu chiar după 1948, 
program care este absolut 
urgent; 

Adoptarea legii 
meşteşugarilor care 

Centrul cultural multifunc ional pentru tineret, 
Municipiul Târgu Jiu. 

Suprafa ă construită: Corp 1 
– 2410 mp, Corp 2 – 640 mp, 
Corp 3+4 – 237 mp. 

Buget local 

Buget de stat 
Fonduri atrase 

Trimestrul 

IV 2019 

Primăria 
Municipiului 
Târgu Jiu 
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vizează cu prioritate 
prezervarea şi 
promovarea meseriilor 

tradi ionale din România. 
2. Domeniul Cultură; 

Direc ie de ac iune:  

Valorificarea patrimoniului 

cultural imaterial şi 
conservarea patrimoniului 

construit 

Verificarea în teren a stării de conservare a  
patrimoniului  imobil  

 

Indicatori de rezultat: 
Nr. de unită i administrativ-

teritoriale cu monumente 

înscrise în LMI 2015 
monitorizate;  

Nr. de procese-verbale 
privind starea de conservare 

a monumentelor istorice 
încheiate;  
Nr. de procese-verbale 

încheiate cu responsabilii 
desemna i de autorită ile 
publice locale cu 
responsabilită i în protejarea 
patrimoniului cultural 

na ional 
Indicatori de eficien ă: 
Obiective  monument-istoric 
propuse pentru lucrări de 
conservare-restaurare 
folosite la fundamentarea 

Planului Na ional de 
Restaurare;  
O mai mare implicare a 

autorită ilor publice locale cu 
atribu ii în protejarea 
monumentelor istorice în 
probleme specifice; Sesizarea 
rapidă şi eficientă a DJC în 
probleme care afectează 
monumentele istorice şi 
regimul protejării lor; 
Continuarea activității de 
marcare a monumentelor 

istorice conform legisla iei; 

- 31.12.2017 D.J.C. Gorj 
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Sesizarea şi sanc ionarea 
oricăror încălcări ale 
regimului protejării 
patrimoniului imobil 

3.  Monitorizarea  lucrărilor ce se desfăşoară la 
monumentele istorice din jude  

Indicatori de rezultat: nr. de 
procese-verbale întocmite cu 
ocazia controalelor efectuate 

- 31.12.2017 D.J.C. Gorj 

4.  Verificarea în teren a bunurilor culturale mobile 
susceptibile a face parte din patrimoniul cultural 

na ional în parteneriat cu reprezentanții cultelor 

Indicatori de rezultat: nr. de 
procese-verbale încheiate cu 
de inătorii privind starea de 

conservare, condi iile de 
siguran ă pentru bunurile 

culturale mobile de inute; Nr. 
de inventare realizate; Nr. de 

fotografii; 

Nr. de date necesare 
întocmirii fişelor de eviden ă 

- Permanent D.J.C. Gorj 

5.  Control la institu iile specializate (muzee, colec ii 
publice), de inătoare de bunuri culturale mobile 

Indicatori de rezultat:  

Nr. de procese-verbale 
încheiate cu de inătorii 
privind starea de conservare, 
condi iile de siguran ă pentru 
bunurile culturale mobile 

de inute; Măsuri propuse  
pentru remedierea 

problemelor constatate 

- Permanent D.J.C. Gorj 

6.  Monitorizarea stării de conservare a siturilor 
arheologice 

Indicatori de rezultat:  
Nr. de procese-verbale 

privind starea de conservare 
a siturilor arheologice 

încheiate;  
Nr. de unită i administrativ-
teritoriale cu situri 

arheologice  înscrise în LMI 
2015  monitorizate;  

Nr. de procese-verbale 

încheiate cu responsabilii 
desemna i de autorită ile 
publice locale cu 

- Permanent D.J.C. Gorj 
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responsabilită i în protejarea 
patrimoniului cultural 
na ional 

7.  Monitorizarea şantierelor arheologice autorizate 
a se desfăşura pe teritoriul jude ului 

Indicatori de rezultat:  

Nr.  de procese-verbale 
încheiate cu responsabilii de 
şantier privind respectarea 
regimului săpăturilor 
arheologice; Situa ia 
eventualelor abateri de la 
regimul săpăturilor 
arheologice sau de la 
legisla ia privind protejarea 
patrimoniului arheologic 

- Permanent D.J.C. Gorj 

8.  Asigurarea serviciului de emitere a avizelor 

pentru interven ii la monumente şi în zona 
protejată – verificare documenta ii, sus inerea 
lor în comisia zonală a monumentelor istorice nr. 
11, eliberarea avizelor 

Indicatori de rezultat:   

Nr. de documenta ii verificate 
şi supuse analizei CZMI nr. 
11;  
Nr. de avize emise; nr. de 

fi e de avizare întocmite; Nr. 
de documente de 

coresponden ă cu beneficiarii 
privind probleme legate de 
documenta ia depusă 

- La cerere D.J.C. Gorj 

9.  Asigurarea serviciului de emitere a certificatelor 

de export – expertizarea bunurilor din 
patrimoniul mobil, emiterea certificatelor de 

export definitiv sau temporar sau declanşarea 
procedurii de clasare, după caz 

Indicatori de rezultat:  

Nr. de certificate de export 
emise; 

Nr. de expertize efectuate 
 

- La cerere D.J.C. Gorj 

10.  Asigurarea serviciului de eliberare a certificatelor 

de descărcare de sarcină arheologică – 

îndrumarea solicitan ilor, emiterea certificatului 
pe baza raportului de cercetare arheologică 
elaborat de un arheolog autorizat 

Indicatori de rezultat:  

Nr. de certificate emise; Nr. 

de documente de 
coresponden ă cu solicitan ii; 
Nr. de documenta ii 
transmise la MC  

 

- La cerere D.J.C. Gorj 

11.  Avizarea monumentelor de for public din mediul 
rural 

Indicatori de rezultat:  
Nr. de documenta ii verificate 
şi supuse analizei CZMFP nr. 

- La cerere D.J.C. Gorj 
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4; 

Nr. de avize emise;  
Nr. de documente de 

coresponden ă cu beneficiarii 
privind probleme legate de 

documenta ia depusă 

12. Domeniul Minorități, 
Direc ie de ac iune: 
Aplicarea mult mai 

eficientă a strategiei 
na ionale privind 
incluziunea romilor şi 
reorientarea acestei 

strategii spre programe 

specifice 

Implementarea Planului județean de măsuri 
privind incluziunea romilor la nivelul județului 
Gorj 

Plan elaborat; 

Rapoarte semestriale 

- 31.12.2017 Instituțiile 
membre ale 
Grupului de 

lucru mixt 

 
 

 

XV. Capitolul tineret şi sport 
 

Nr. 

crt. 

Măsura i submăsura din 
Programul de 

guvernare 2017-2020 
Acţiuni necesare pentru aplicarea măsurii Indicatori de performanţă 

Sursa de 

finanţare 

Termen 

de 
realizare 

Entitatea 

responsabilă 

TINERET 

1. Măsura 1. Implicarea în 
educa ia complementară a 
tinerilor prin crearea şi 
gestionarea de programe 
na ionale de formare 

Organizarea unui curs de antreprenoriat pentru 

tineri în vederea dezvoltării unei idei de afaceri 
Nr. activită i desfăşurate:2 

(una teoretică şi una 
practică) 
Nr. tineri participan i: 15 
 

M.T.S 30.06.2017 D.J.S.T Gorj 

2. Măsura 3. Implementarea 

programului na ional de 
consiliere şi orientare în 
carieră 

Desfăşurarea de proiecte de consiliere şi 
orientare în carieră pentru tineri 

Nr. activită i desfăşurate: 2; 

Nr. tineri consilia i: 40 de 
tineri din mediul rural 

M.T.S 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 

3. Măsura 5. Crearea unui 
program al egalită ii de şanse 

pentru tinerii proveni i din 
medii dezavantajate 

Organizarea de activită i sportive pentru tinerii 
cu dizabilită i 

Nr.activită i desfăşurate: 2 
Nr. tinerii participan i: 20 de 

tineri din mediul rural 

M.T.S 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 

  Organizarea unui concurs de pictură cu tema 
,,Violen a este arma celor slabi” 

Nr. activită i desfăşurate: 1 
Nr. tineri participan i: 20 de 

M.T.S 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 
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tineri din diferite medii 

sociale 

SPORT 

4. Măsura 4. Folosirea 
activită ilor fizice şi a sportului 
ca o componentă importantă 
pentru integrarea în 
comunitate a invalizilor, 
copiilor cu dizabilită i şi a 
celor orfani 

Organizarea de ac iuni sportive în centrele de 
plasament, Centrul Şcolar pentru Educa ie 
Incluzivă şi şcolile cu învă ământ special 

Nr. ac iuni: 4 Bugetul de stat 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 

5. 

 

Măsura 5. Crearea unei noi 

viziuni a mass-media asupra 
promovării sportului ca mod 
sănătos de via ă 

Organizarea de conferin e de presă înainte şi 
după organizarea ac iunilor sportive 

Nr. ac iuni: 56 Bugetul de stat 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 

6. Măsura 6. Dezvoltarea şi 
sus inerea practicării continue 
a activită ii fizice şi sportive 
cu implicarea administra iei 
publice locale, mai ales în 
mediul rural, acolo unde 
sportul este promovat 

insuficient pentru a vedea 
oarecare rezultate. 

Organizarea de ac iuni sportive în localită ile din 
jude  unde sportul nu este bine promovat 

Nr. ac iuni: 4 Bugetul de stat 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 

7. Măsura 8. Încurajarea 
sportului de masă 

Organizarea de ac iuni în cadrul Programului 
na ional ,,Sportul pentru to i”. 

Nr. ac iuni: 28 Bugetul de stat 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 

8. Măsura 9. Sus inerea 
sportului de performan ă 

Organizarea de ac iuni în cadrul Programului 
na ional,, Sportul de performan ă” 

Nr. ac iuni: 47 Bugetul de stat 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 

9.  Asigurarea de alimenta ii pentru efort Nr. indemniza ii: 10 Bugetul de stat 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 

10.  Asigurarea de pregătire sportivă Nr. ac iuni. 3 Bugetul de stat 31.12.2017 D.J.S.T Gorj 

 

 

PREFECT, 

CIPRIAN-ADRIAN FLORESCU 


