








                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    NESECRET 

                                                                                                1/5 
        

                                                       Tg-Jiu, Str.Calea Bucureşti, nr.9 J, telefon 0253211212, fax 0253211706 judeţul Gorj 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

NESECRET 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU STUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
“LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEŢULUI GORJ 

 

 

    
 
 
  Către, 

Instituţia Prefectului-Judeţul Gorj 
Domnului Prefect 

 
Informare privind activitățile preventive desfășurate pe  primele 3 

trimestre ale anului 2019 
 

Activitatea Inspecţiei de Prevenire a avut la bază orientările, obiectivele şi 
direcţiile de acţiune stabilite prin Concepţia specifică privind desfăşurarea activităţii de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă în anul 2019, cu accent pe îmbunătăţirea activităţilor 
ce presupun exercitarea rolului de autoritate al instituţiei noastre şi continuarea 
demersurilor pentru crearea unei culturi preventive în rândul populaţiei în scopul 
reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă determinate de 
incendii, pentru protecţia populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.  
Analiza activităților de prevenire pe fiecare formă în parte se prezintă astfel: 
 

Activitatea de control a fost concretizată prin executarea unui număr de 638 
controale de prevenire desfăşurate la:  24 obiective de investiţii, 369 operatori 
economici în exploatare – fără obiectivele care intră sub incidenţa HG nr.856/2008, 
Legii nr.59/2016 şi Legii nr. 92/2003 - (din care 214 inopinate/52 funcţionau fără 
autorizaţie de securitate la incendiu), 171 instituţii  (din care 34 inopinate/52 funcţionau 
fără autorizaţie de securitate la incendiu), 61 localităţi, 55 SVSU, 5 inspecţii comune pe 
SEVESO, 11 audituri la persoane care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva 
incendiilor.  

Pe timpul activităţilor de control au fost constatate 2907 nereguli şi deficienţe 
de natură organizatorică şi tehnică. 

Au fost remediate pe timpul controalelor 634 nereguli şi deficienţe, iar pentru 
nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţia civilă 
persoanele vinovate au fost sancţionate aplicându-se 2066 sancţiuni contravenţionale, 
din care 1768 avertismente şi 298 amenzi, în cuantum de 205.100 lei.  
Pe timpul controalelor au fost desfăşurate 509 exerciţii de alarmare, evacuare şi 
intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu, din care prin activităţi inopinate 167, 
la care au participat 7691 persoane. 
 
 

Nesecret 
Exemplar nr. 1 
Nr. 3446399 
Tg-Jiu 09.10.2019 
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 Activitatea de control pe categorii de obiective se prezintă astfel: 
În conformitate cu prevederile ordinului IGSU nr. 27614 din 11.01.2019, 

Inspecția de prevenire a planificat și desfășurat controale la următoarele categorii de 
obiective în urma cărora au fost desprinse o serie de concluzii după cum urmează: 

1. unități sanitare cu paturi staționare – au fost controlate 12 obiective din 
această categorie (100% din cele existente la nivelul județului Gorj) din care 3 
obiective funcționau la momentul controlului fără obținerea autorizației de 
securitate la incendiu și anume: 

a. Spitalul Orășenesc Bumbești Jiu –, corp clădire A, secția 
Obstretică-Ginecologie; 

b. Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești, secția Medicină Internă, 
Compartiment Nefrologie; 

c. 3. Spitalul Orășenesc Novaci – pentru acest obiectiv există 
emis aviz de securitate la incendiu. 

În urma controalelor la aceste obiective au fost constatate 85 de nereguli şi 
deficienţe de natură organizatorică şi tehnică din care 20 au fost soluționate pe timpul 
controalelor și s-au aplicat un număr de 43 de avertismente și 3 amenzi în cuantum de 
1500 lei. 

2. unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor, 
persoanelor cu dizabilităţi – au fost controlate 15 obiective din această categorie 
(100% din cele existente la nivelul județului Gorj) 

În urma controalelor la aceste obiective au fost constatate 48 de nereguli şi 
deficienţe de natură organizatorică şi tehnică din care 19 au fost soluționate pe timpul 
controalelor și s-au aplicat un număr de 16 de avertismente și 2 amenzi în cuantum de 
1000 lei. Este de menționat faptul că un singur obiectiv din această categorie nu era 
autorizat din punct de vedere al securității la incendiu și anume sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, ulterior fiind obținut avizul 
de securitate la incendiu. 

3. unități de cult (biserici, mănăstiri, depozite de carte religioasă, muzee cu 
caracter religios, chilii, spații de cazare, etc.) – au fost controlate 273 de obiective din 
această categorie (76% din cele existente la nivelul județului Gorj) punându-se accentul 
pe cele cu afluență mare de persoane și pe cele incluse în categoria monumentelor 
istorice. 

În urma controalelor la aceste obiective au fost constatate 65 de nereguli şi 
deficienţe de natură organizatorică şi tehnică din care 7 au fost soluționate pe timpul 
controalelor și s-au aplicat un număr de 47 de avertismente. 

Din punct de vedere al avizării-autorizării, un număr de 10 obiective din această 
categorie este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pentru 
remedierea acestui aspect, la sediul Protoieriei Tg-Jiu Sud a avut loc o ședință cu 
reprezentanți din partea Inspecției de prevenire, protopopii celor 3 protoierii din 
județul Gorj și cu mitropolitul Olteniei în urma căreia au fost stabilite demersurile care 
trebuiesc luate pentru intrarea în legalitate a acestor obiective.  

4. unități de cultură - au fost controlate 11 de obiective din această categorie 
(84% din cele existente la nivelul județului Gorj, 2 obiective din această categorie fiind 
închise). 
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În urma controalelor la aceste obiective au fost constatate 21 de nereguli şi 
deficienţe de natură organizatorică şi tehnică din care 4 au fost soluționate pe timpul 
controalelor și s-au aplicat un număr de 17 de avertismente. 

Din punct de vedere al avizării-autorizării, la data executării controalelor, un 
număr de 2 obiective din această categorie este necesară obținerea autorizației de 
securitate la incendiu, și anume: 

a. Biblioteca Județeană Christian Tell –ulterior acest obiectiv a 
obținut autorizația de securitate la incendiu; 

b. Cinematograful Sergiu Nicolaescu;; 
 
5. unităţile silvice - au fost controlate 36 de obiective din această categorie 

(87% din cele existente în evidențele inspecției de prevenire), punându-se accentul pe 
ocoale silvice și unități de prelucrare primară a lemnului. 

În urma controalelor la aceste obiective au fost constatate 155 de nereguli şi 
deficienţe de natură organizatorică şi tehnică din care 28 au fost soluționate pe timpul 
controalelor și s-au aplicat un număr de 107 de avertismente și 22 de amenzi în 
cuantum de 12500 lei. 
 Din această categorie nu existau obiective care să funcționeze fără obținerea 
autorizației de securitate la incendiu. 
 

6. construcții de comerț care se supun avizării/autorizării privind 
securitatea la incendiu - au fost controlate 35 de obiective din această categorie (81% 
din cele existente în evidențele inspecției de prevenire). Dacă la data efectuării 
controalelor un număr de 5 obiective funcționau fără obținerea autorizației de securitate 
la incendiu, în prezent un singur obiectiv se mai află în această situație. 

În urma controalelor la aceste obiective au fost constatate 173 de nereguli şi 
deficienţe de natură organizatorică şi tehnică din care 52 au fost soluționate pe timpul 
controalelor și s-au aplicat un număr de 105 de avertismente și 14 de amenzi în 
cuantum de 11100 lei. 

7. unități de turism și de agrement care se supun avizării/autorizării privind 
securitatea la incendiu - au fost controlate 44 de obiective din această categorie (69% 
din cele existente în evidențele inspecției de prevenire). 

În urma controalelor la aceste obiective au fost constatate 244 de nereguli şi 
deficienţe de natură organizatorică şi tehnică din care 83 au fost soluționate pe timpul 
controalelor și s-au aplicat un număr de 141 de avertismente și 30 de amenzi în 
cuantum de 21500 lei. 

Din punct de vedere al avizării-autorizării, pentru un număr de 10 obiective din 
această categorie este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pentru 
6 din aceste obiective a fost emis avizul de securitate la incendiu. 

De asemenea, în perioada supusă analizei au foste efectuate controale la un 
număr de 55 de localități și unitățile școlare de pe raza acestora. 

Pe linia controlului activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt 
implicate substanțe periculoase, au fost efectuate un număr de 5 inspecții comune cu 
reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Gorj și ai Agenției 
de Protecția Mediului Gorj (din totalul de 7 obiective de acest tip existente pe 



                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    NESECRET 

                                                                                                4/5 
        

                                                       Tg-Jiu, Str.Calea Bucureşti, nr.9 J, telefon 0253211212, fax 0253211706 judeţul Gorj 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

NESECRET 
 

teritoriul județului Gorj). În urma modificărilor cu privire la tipul, cantitatea și 
capacitățile de stocare prezente pe aceste amplasamente, obiectivul SC OMV Petrom 
SA, stația de Deetanizare Turburea a fost scos de pe lista operatorilor economici de 
tip Seveso, iar obiectivul SC OMV Petrom SA, stația de turbocompresoare 
Bulbuceni va fi introdus în acest inventar. Pentru aceste obiective au fost întocmite, 
avizate de reprezentanții instituțiilor cu atribuții în gestionarea unui accident major în 
care sunt implicate substanțe periculoase și ulterior aprobate de către instituția 
prefectului – județul Gorj, planuri de urgență externă (planurile de răspuns în cazul 
producerii unui accident major cu efecte în afara amplasamentului operatorului 
economic) 

 
Activitatea de avizare autorizare  a înregistrat un număr de 422 solicitări, din 

care : 
• 242 solicitări emitere aviz de securitate la incendiu : emise – 75; respinse – 
167 (adrese comunicare documente lipsă, adrese de neîncadrare în prevederile HGR) 
•  2 solicitări emitere aviz de protecţie civilă : emise – 0; respinse 2 – adrese 
de neîncadrare în prevederile HGR 
• 158 solicitări emitere autorizație de securitate la incendiu : emise – 46, 
respinse – 112 (adrese de comunicare documente lipsă, adrese de neîncadrare în 
prevederile HGR) 
• 15 autorizaţii de securitate la incendiu emise la obiective care funcţionau 
fără acest act administrativ 
• 16 solicitări emitere acord pentru organizare jocuri de artificii cu produse 
pirotehnice : emise – 16, respinse - 0 
• 4 puncte de vedere la PUG/PUZ/PUD. 
 

A fost acordată asistență tehnică de specialitate la 454 solicitări (74 pe 
segmentul avizare-autorizare, 378 pe segmentul prevenirea incendiilor și totodată 
personalul compartimentului avizare-autorizare a participat în 70 comisii tehnice (34 
comisii de analiză tehnică, 22 comisii tehnice de urbanism, 8 comisii de amenajare a 
teritoriului şi 6 comisii de recepţie la terminarea lucrărilor). 
Controalele de prevenire au fost finalizate prin analize desfăşurate cu factorii de 
conducere şi personalul cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 
cărora le-au fost prezentate stadiul realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor 
precum şi măsurile urgente ce trebuiesc întreprinse pentru remedierea neajunsurilor.  
Activitatea de informare preventivă a vizat cunoașterea de către populaţiei/salariați a 
riscurilor existente şi modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă 
fiind concretizată prin:  
- 818 instruiri la care au participat un număr de 20918 persoane (433 instruiri la 
operatori economici, desfăşurate pe timpul controalelor cu personalul angajat – 4616 
participanţi, 243 instruiri la instituții, desfăşurate pe timpul controalelor cu personalul 
angajat -5246 participanţi, 142 instruiri la localităţi, desfăşurate pe timpul controalelor 
cu personalul angajat și cetățeni - 11056 participanţi). 
- alte activităţi în domeniul informării publice preventive au constat în 
organizarea de puncte de informare preventivă, acţiuni organizate de „Ziua Porţilor 
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Deschise”, „Marți 13, Ziua Informării Preventive”, Ziua Pompierilor din România, Ziua 
Protecției Civile, etc., precum și desfășurarea de lecţii deschise.  
Activitatea de soluţionare a petiţiilor 
  În perioada analizată au fost primite 12 petiţii care sesizau nerespectarea 
normelor de apărare împotriva incendiilor, acestea fiind soluţionate în termen legal. 

Situația autorizării școlilor 
La data de 31.08.2019, conform raportării lunare la ordinul IGSU 

nr.40197/05.10.2017, situația unităților de învățământ care necesită obținerea 
autorizației de securitatela incendiu se prezintă astfel: 

• Din totalul de 118 unități de învățământ cu personalitate juridică, 39 dețin 
autorizație de securitate la incendiu, 51 necesită obținerea autorizației de securitate la 
incendiu (40 dețin aviz de securitate la incendiu), iar la 28 nu este obligatorie 
obținerea autorizației de securitate la incendiu.  

• Din totalul de 565 clădiri, 158 clădiri sunt autorizate din punct de vedere al 
securității la incendiu, 95 sunt neautorizate (72 dețin aviz de securitate la incendiu), 
iar 312 nu fac obiectul autorizării. 

 
  Pentru perioada imediat următoare Inspecția de prevenire își propune următoarele 
obiective: 
- Planificarea şi desfăşurarea controalelor de prevenire la mall, hipermarket-uri și 

marile centre comerciale premergător sărbătorilor de iarnă; 
- Planificarea şi desfăşurarea controalelor de prevenire la lăcașuri de cult unde se 

preconizează public numeros pe perioada sărbătorilor de iarnă și la restaurante care 
orgeanizează petreceri de revelion cu o afluență mare de persoane; 

- Desfăşurarea acţiunilor de control la obiective de investiţii, instituţii, operatori 
economici şi localităţi care fac obiectul raportării la IGSU, conform planificării 
anuale; 

- Desfăşurarea auditului de supraveghere la persoanele fizice autorizate din zona de 
competenţă a ISU Gorj, conform planificării; 

- Intensificarea demersurilor privind depunerea documentaţiilor tehnice pentru 
autorizarea din punct de vedere al securităţii la incendiu, a unităţilor de învăţământ; 

- Actualizarea permanentă a evidenţelor cu obiectivele din zona de competenţă. 
 
 

Întocmit, 
Inspector Șef 

              Colonel,  
Augustin MALACU 

 



STADIUL LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ÎN JUDEȚUL GORJ 
 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gestionează 
sistemul integrat de cadastru și carte funciară, un sistem unitar și obligatoriu de 
evidență tehnică, juridică și economică, de importanță națională a tuturor imobilelor 
de pe întreg teritoriul țării. În considerarea acestor atribuții, ANCPI gestionează 
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), program instituit în 
temeiul prevederilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare, 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare . 

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023 a fost aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015, care detaliază activitățile acestuia și 
sumele necesare realizării lor, suportate din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri 
externe nerambursabile sau, surse financiare alocate din bugetele unităților 
administrativ - teritoriale.  

Înregistrarea tuturor proprietăților imobiliare din România într-un registru unic 
este un deziderat comun al statului și cetățenilor care va asigura: 

 • realizarea unui inventar complet al imobilelor;  
 • siguranța circuitului civil al imobilelor; 
 • clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private;  
 • dezvoltarea economiei și a agriculturii la toate nivelurile. 
 Acest deziderat poate fi atins prin finalizarea cu prioritate a înregistrării 

terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăți în 
agricultură, ceea ce va contribui la atingerea obiectivului PNCCF și deschiderea 
gratuită a cărților funciare pentru toate imobilele din România, până în anul 2023.  

 
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară  se derulează astfel:  
 

 1. prin lucrări contractate de către ANCPI/OCPI/primării, care asigură derularea 
lucrărilor:  

o la nivelul întregului UAT; 
o la nivelul sectorului cadastral din extravilan, sectorului cadastral mixt și pe 

cale de excepție a sectorului cadastral din intravilan în unitățile administrativ-
teritoriale în care nu sunt terenuri în extravilan, prin finanțarea de către ANCPI a 
primăriilor care contractează astfel de lucrări de înregistrare sistematică.  

 
2. prin finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru 660 UAT - uri din mediul 
rural, prin proiectul major inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020, denumit “ 
Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi 
cartea funciară”. 

 
 

Stadiul implementării PNCCF: 
1.  Lucrări de înregistrare sistematică finalizate la nivelul întregului UAT și pe 

sectoare cadastrale: 
 



Nr. UAT în 
care s-au 
finalizat 

lucrări de 
înregistrare 
sistematică 

Denumire 
UAT-uri 

finalizate 

Număr 
cărți 

funciare 
deschise/ 
imobile) 

Nr. UAT 
în care s-

au 
finalizat 
sectoare 
cadastral

e 
(Finanțări
le I,II,III) 

Denumire UAT-uri 
(sectoare cadastrale 

finalizate) 

Nr. total 
sectoare 
cadastral

e 
finalizate 

Număr 
cărți 

funciare 
deschise( 
imobile) 

2 BUSTUCHIN 
ȚÎNȚĂRENI 

26330 
10261 21 

ANINOASA 1 96 
BAIA DE FIER 2 1140 

BĂLEȘTI 3 328 
BUMBEȘTI-PIȚIC 1 106 

BRĂNEȘTI 10 590 
BUMBEȘTI-JIU 3 424 

CĂPRENI 7 1808 
CRUȘEȚ 1 126 

DĂNCIULEȘTI 1 343 
GLOGOVA 3 940 
LELEȘTI 1 218 

NEGOMIR 3 520 
NOVACI 8 506 

POLOVRAGI 2 315 
ROȘIA DE AMARADIA 11 823 

RUNCU 4 687 
SAULEȘTI 6 668 
STĂNEȘTI 3 116 
TELEȘTI 2 315 

    TISMANA 3 426 

    ȚICLENI 1 122 
TOTAL 36591  21   76 10617 

TOTAL GENERAL 47208  
 

 
2.  Lucrări de înregistrare sistematică în derulare la nivelul întregului UAT și pe 

sectoare cadastrale: 
 

Nr. UAT cu 
lucrări de 

înregistrare 
sistematică în 

derulare la nivel 
de întreg UAT 

Denumire UAT-uri 
în lucru 

Număr imobile 
estimat 

Nr. UAT-uri cu lucrări 
de înregistrare 
sistematică în 

derulare  pe sectoare 
cadastrale 

(Finanțările II, III, IV, 
V și fonduri proprii) 

Nr. total 
sectoare 

cadastrale 
contractate 

Număr 
imobile 
estimat 

5 

HUREZANI 

98000 41 688 92088 
BERLEȘTI 
LOGREȘTI 
TURCENI 
CRASNA 

 DIRECTOR 
Ion Dorel Zgripcea 



  

 

 

 

 
 

 
 
 

INFORMARE PRIVIND SITUATIA SOMAJULUI 
INREGISTRAT LA DATA DE 30.09.2019 SI STADIUL 

REALIZARII PROGRAMELOR SPECIFICE AJOFM GORJ 
 
 

 
     În judeţul Gorj, la sfârşitul lunii  Septembrie 2019 rata şomajului a fost de 3,48% 

corespunzatoare unui număr de 4731 şomeri din care 2296 femei , numarul somerilor 

indemnizati fiind de 1123, trendul inregistrat fiind unul descrescator atat fata de aceeasi 

perioada a anului trecut cand la sfarsitul lunii septembrie 2018 aveam  5892 someri si o rata a 

somajului de 4,33% cat si  fata de perioada anterioara, cand la sfarsitul lunii august a.c., rata 

somajului inregistrata a fost de 3,52% si numarul somerilor fiind 4777.  

 
2018/ 
2019 

SEPT OCT. NOV. DEC. IAN. FEB. MAR. APR. MAI IUN IUL AUG SEPT 

Nr. 
Someri 

5892 5949 5952 5914 5900 5814 5457 5117 4839 4693 4778 4777 4731 

Femei 2668 2718 2726 2671 2639 2597 2484 2341 2220 2235 2293 2459 2296 
Rata 
Somajului 

4,33 4,38 4,38 4,35 4,34 4,28 4,02 3,77 3,56 3,46 3,52 3,52 3,48 

Locuri 
vacante 

118 133 154 17 29 10 110 10 32 50 46 10 37 

 
 
 
 
 În profil teritorial, numărul mai mare al şomerilor la sfarsitul lunii Septembrie a.c.  este localizat 

în mediul rural – 3316 persoane, respectiv 70% faţă de 1415 persoane, adica 30% în mediul 



urban, iar în ceea ce priveşte ponderea şomerilor în totalul populaţiei  stabile cu varsta de 18-

62 ani la nivelul judeţului, aceasta este de 2,00%.   
Ca urmare a implementării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2019  in 
primele 9 luni ale anului  s-a realizat încadrarea unui număr de 4476 persoane, fiind 
incheiate :   

- 3992 contracte de munca pe perioada nedeterminata si  
-   484 contracte de munca pe perioada determinata. 

Au fost acordate 144 prime de activare somerilor neindemnizati care au fost incadrati cu 
contract de munca pe o perioada mai mare de 3 luni, prima cu valoarea de 1000 lei 
pentru fiecare persoana. 
Au beneficiat de completarea veniturilor salariale un numar de 178 fosti someri 
indemnizati care s-au incadrat cu contract de munca pe o perioada mai mare de 12 luni, 
beneficiind de o suma egala cu 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, suma care 
se acorda lunar din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau 
indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj. 
S-au acordat prime de insertie unui numar de 23 absolventi, care s-au inregistrat in 
evidentele agentiei in termen de 60 de zile de la absolvire si s-au si incadrat in munca in 
acest termen, beneficiind fiecare de o suma egala cu 1500 lei. 
S-au acordat prime de relocare unui numar de 16 persoane care s-au incadrat intr-o alta 
localitate situata la o distanta mai mare de 50 Km fata de localitatea in care isi au 
domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt si-au schimbat domiciliul sau 
resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia beneficiind de o 
suma lunara egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in 
noul domiciliu sau noua resedinta (cheltuielile cu chiria, utilitatile,etc) dar nu mai mult 
de 900 lei, pe o perioada de cel mult 36 luni.   

Una dintre măsurile active de combatere a şomajului, care a fost mereu în atenţia 
Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, o constituie bursele locurilor de 
muncă, măsură activă destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă - astfel  in anul 
acesta organizand deja: 
Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată în data de 12.04.2019, si care a avut 
următoarele rezultate: 

• au participat 73 agenţi economici; 
• au fost oferite un număr de 1168  locuri de muncă 
• au participat la această bursă un număr de 725 persoane în căutare de loc de 

muncă; 
• au fost selectate în vederea încadrării 363 persoane 
• au fost încadrate pe loc 21 persoane si din cele 363 selectate pentru sustinerea 

unui interviu sau a unei probe de lucru au mai fost incadrate inca 359, astfel ca in 
total au fost incadrate 380 persoane. 

Am desfasurat actiuni de informare in liceele din judet precum si la Universitatea 
Constantin Brancusi cu participarea unui numar de 1649 elevi si 65 de studenti din anii 
terminali, actiuni in cadrul carora functionarii publici din cadrul AJOFM GORJ le-au 
adus la cunostinta serviciile oferite de catre agentie, documentele cu care trebuie sa se 
prezinte la agentie pentru inregistrare si a putea beneficia ulterior de indemnizatie de 
somaj, programele de formare profesionala la care ar putea sa se inscrie, locurile de 
munca vacante existente pe piata muncii locala dar si pe piata muncii din spatiul 
economic european, gestionate prin reteaua EURES, prime de insertie de care pot 
beneficia.  
 Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvârşirea profilului 

profesional al oricărei persoane aflate în căutare de loc de muncă, ştiut fiind faptul că 
prin asigurarea creşterii şi diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se 



ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cererilor imediate pe piaţa 
muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.  

Planul de formare profesională – De la inceputul anului si pana in prezent, au fost 
organizate 20 cursuri de recalificare in  ocupatiile de Agent de securitate, Bucatar, Coafor-
frizer-manichiurist-pedichiurist, Comunicare Limba Engleza, Comunicare in limba germana, 
Contabil, Confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice, Cofetar patiser, Dulgher-Tamplar-
Parchetar,Instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze,Inspector resurse umane, Lucrator in 
comert, Operator introducere validare prelucrare date, Ospatar( chelner)vanzator in 
alimentatie, Sudor si Zidar fiind cuprinsi pana in prezent un numar de 532 someri ( 397 
indemnizati si 135 neindemnizati ), care beneficiaza gratuit de serviciile de formare 
profesionala. 
In cursurile de formare profesională au fost cuprinse persoane apartinând unor grupuri cu 
acces mai dificil pe piata fortei de muncă, precum si persoane care au beneficiat de gratuitate 
in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 modificată si completată, dintre care mentionăm: 
-  274 persoane din mediul rural;  
-      7 persoane eliberate din detentie. 
-      5 persoane de etnie roma. 
-      2 persoane cu dizabilitati. 
-      2 tineri postinstitutionalizati. 

Pana la data de 30.09.2019 au fost  incadrati un numar de 358 someri absolventi de 
cursuri fata de totalul de 400 prognozat sa ocupam in urma serviciilor de formare profesionala 
pe intregul an, din acest punct de vedere avand planul de ocupare in urma formarii realizat in 
proportie de 90% din total plan 2019 si in proportie de 119% fata de planul prognozat pentru 
perioada 01.01-30.09.2019. 

Activitatea prin reţeaua  EURES 
 În  perioada 01.01-30.09.2019, AJOFM GORJ  a oferit prin Serviciul de ocupare 

european EURES consiliere unui număr de 147 persoane care au dorit un loc de muncă în 
străinătate, precum şi angajatorilor, în următoarele domenii: căutarea unui loc de muncă, 
oferte de locuri de muncă vacante din cadrul ţărilor SEE, condiţiile de viaţă, asigurări de 
sănătate, prestaţii de somaj, etc. De asemenea au fost încarcate pe portalul EURES CV-urile 
EUROPASS ale persoanelor care au dorit sa il faca vizibil la nivel european. Pentru  
determinarea acestui indicator au fost luate în considerare numai solicitările prin  
prezentarea  la sediul  agenţiei judeţene, şi cele prin poşta electronică, nu si cele prin  apeluri 
telefonice  la  care  a  răspuns  consilierul  EURES.  Cele  mai  solicitate ţări  ca  destinaţie de  
muncă  ale  căutătorilor  de  locuri  de  muncă  au  fost  Spania, Danemarca,  Germania, 
Finlanda, Marea Britanie, Norvegia, iar cele mai solicitate meserii au fost de muncitor 
necalificat in agricultura, lucrător în domeniul hotelier,  inginer, asistent medical.  

Din cele 147 persoane mediate, 19 persoane au obtinut contracte de muncă în 
străinătate. ( 11- Spania si 8- Danemarca si Portugalia ).    

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca implementeaza in calitate de 
Beneficiar, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 2- 
Imbunatatirea situatiei tinerilor neets, proiectul INTESPO- Inregistrarea tinerilor neets in 
evidentele Serviciului Public de Ocupare. 

Parteneri in proiect sunt Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei 
Nationale si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala iar durata proiectului este de 48 
luni. 

Obiectivul General al proiectului este cresterea numarului de tineri neets inregistrati in 
Serviciul Public de Ocupare iar ca Obiective specifice sunt pe de o parte cresterea gradului de 
informare si constientizare in randul tinerilor cu privire la avantajele inregistrarii in SPO, iar pe 
de alta parte constituirea unei retele de sprijin la nivel local si a unui mecanism de lucru cu 
tinerii. 

In urma profilarii functie de nivelul de ocupabilitate in care se incadreaza si de nevoile 
concrete ale tanarului, acesta va fi indrumat spre Masuri Active si spre Programul A Doua 
Sansa derulat de Ministerul Educatiei Nationale. 



Pana in prezent au fost contactati 1917 tineri din care 1819 au fost deja inregistrati in 
baza de date a AJOFM GORJ. 

Prin proiectul PROACCES ALTERNATIV RMPD- Se stimuleaza mobilitatea si 
subventionarea locurilor de munca pentru someri si persoane inactive, finantandu-se primele 
acordate somerilor non-neets si subventionarea incadrarii somerilor cu varsta peste 45 ani, a 
persoanelor unice sustinatoare a familiilor monoparentale, somerilor de lunga durata si a 
persoanelor care mai au cel mult 5 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare pentru 
limita de varsta, sau de a solicita pensia anticipata partiala. 

Pana la data de 30.09.2019, s-au incheiat conventii de subventionare a locului de munca 
pentru un numar de 852 persoane, angajatorii fiind subventionati lunar cu suma de 2250 
lei timp de 12 luni pentru fiecare  persoana, iar celor care au incadrat persoane care mai 
au cel mult 5 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta 
sau de a solicita pensia anticipata partial, subventia de 2250 lei lunar fiind acordata pe 
toata aceasta perioada.. 

Prin proiectele UNIT 2 RMPD- Ucenicie si stagii pentru tinerii neets din regiunile mai 
putin dezvoltate si UNIT 4 RMPD si UNIT 5 RMPD- Ucenicie si stagii pentru somerii non-neets 
din regiunile mai putin dezvoltate, se finanteaza ucenicia la locul de munca cu 2250 lei/ luna 
pentru fiecare ucenic pentru o perioada de maximum 3 ani si stagiatura pentru absolventii de 
invatamant superior, cu 2250 lei/ luna pentru fiecare stagiar pe o durata de 6 luni cat dureaza 
contractul de stagiu. 

Pana la data de 30.09.2019, s-au incheiat conventii de subventionare a uceniciei la locul 
de munca pentru un numar de 37 de persoane ( 12-Operator confectioner industrial, 14- 
Tesator manual si 11 Lucrator finisor pentru constructii ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMEO CHIRIAC 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - 
RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.  
AJOFM GORJ a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare 
cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului 
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Nr. 7126/11.10.2019 
 

                                           C A T R E ,  
                  INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. GORJ  
                                        COLEGIUL PREFECTURAL  
 
                 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE IN UNITATILE DE INVATAMANT 
                    DIN PUNCT DE VEDERE IGIENICO-SANITAR LA INCEPUTUL 
                                           ANULUI SCOLAR 2019-2020  
                                                                          

Urmare a adresei dumneavoastra nr. 13398/7.10.2019 , inregistrata la DSP Gorj 
cu nr. 7126/7.10.2019 ,  privind analiza situatiei existente in unitatile de invatamant din 
punct de vedere igienico-sanitar la inceputul anului scolar 2019 – 2020, va comunicam 
urmatoarele :  

 
TOTAL UNITATI DE INVATAMANT EXISTENTE IN JUDETUL GORJ  
                 LA INCEPUT DE AN SCOLAR  2019-2020 =  495 

AUTORIZATE = 488 
NU AU ASF = 7 

a)UNITATI DE INVATAMANT IN MEDIUL URBAN = 114  
          AUTORIZATE = 113 

NU AU ASF = 1                      
b)UNITATI DE INVATAMANT IN MEDIUL RURAL  = 381  
          AUTORIZATE = 375 

NU AU ASF = 6 
1. TOTAL GRĂDINIŢE   EXISTENTE  ÎN JUDEŢ  = 257 
    a) GRĂDINIŢE   URBAN = 58 (42 Grad. Prog.Normal şi 16 Grad. Prog.Prelungit)  
     b)GRĂDINIŢE  RURAL =  199 ( 197  Grad. prog.Normal şi  2 Grăd.prog.Prelungit)  
DIN TOTALUL DE 257 GRADINITE EXISTENTE IN JUDET: 

AUTORIZATE = 253 
           NU AU ASF = 4 MEDIUL RURAL  
2. TOTAL   ŞCOLI   GENERALE  EXISTENTE   ÎN  JUDEŢ  = 205 
         a) ŞCOLI  URBAN =  33 
          b)ŞCOLI   RURAL = 172 
    DIN  TOTALUL DE   205  ŞCOLI  GENERALE   ÎN  JUDEŢ: 
                      AUTORIZATE = 202  
    NU AU ASF = 3 : 1 URBAN  
                                                     2 RURAL  



3. TOTAL   LICEE  EXISTENTE  ÎN  JUDEŢ =  33 
                  a) URBAN   = 23 
                   b)RURAL =  10 
           Toate liceele detin ASF  
 
SITUATIE EXISTENTA  
 
 -  91 de  unități de învățământ îsi   desfășoară actul educațional avand   grup 
sanitar exterior, fără apă curentă și rețea canalizare(fosă septic) ( tabel anexat) 
       
-56  de  unități de învățământ îsi  desfășoară actul educațional, avand  grup sanitar 
exterior, cu apă curentă și rețea canalizare /fosa septica  (tabel anexat) 
 
-18 unități de învățământ  nu beneficiază de sursă  de apă potabilă – nu exista 
posibilitate de racordare (tabel anexat)  
 
                                                                                                                                                                              

Inspectorii sanitari au participat, in comisie mixta de verificare a stadiului de 
pregatire a unitatilor de invatamant din judetul Gorj pentru deschiderea in bune conditii 
a anului scolar 2019-2020 (Ordin Institutia Prefectului Jud. Gorj - nr. 194 13.08.2019), 
in perioada 19.08-26.08.2019 – impreuna cu  reprezentanti ai  Consiliului Judetean 
Gorj, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  Gorj, Inspectoratul 
Scolar Judetean Gorj, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  al  Jud. Gorj . 

Au fost urmarite urmatoarele aspecte:   
-stadiul realizarii lucrarilor de investitii , reabilitari si reparatii ( utilitati) ,  pe 

unitati de invatamant  
-stadiul realizarii actiunilor de igienizare si aprovizionare cu combustibili a 

unitatilor de invatamant  
-starea grupurilor sanitare ( amplasament , racordare apa curenta , igienizare , 

etc.)  
-modul de pregatire a parcului de masini ( ITP , RCA , Anvelope de sezon si 

sofer )  
-Asigurarea mobilierului si a celorlalte dotari scolare , necesare desfasurarii 

procesului de invatamant  
-existenta imprejmuirilor cu gard a unitatilor de invatamant  
-existenta conditiilor de depozitare pentru derularea „Programului pentru scoli al 

Romaniei , in perioada 2017-2023” 
In ceea ce priveste existenta  Autorizatiei sanitare de functionare s-a constatat 

lipsa acesteia la urmatoarele unitati de invatamant  :   
1.Scoala primara Plostina – Motru , fara ASF ;nu indeplineste conditiile igienico-

sanitare necesare -grup sanitar necorespunzator ( in curte fara apa curenta , lipsa partial 
gard de imprejmuire )  

2.Gradinita cu program normal nr. 1 Urdari – se va solicita ASF la finalizarea 
lucrarilor de realizare acces separat pentru prescolari 

3.Gradinita cu program normal Piriu Boia Jupinesti : fara ASF -  functioneaza in 
acelasi local cu Scoala Primara  



4.Gradinita cu program normal nr. 1 Viersani , Jupinesti – fara ASF , nu a 
solicitat , a functionat in acelasi local cu Scoala Primara care s-a desfiintat ,  

5.Gradinita cu proram normal Turburea de Sus – nu a solicitat ASF , urmand sa  
depuna documentatia  

6.Scoala primara Stoina corp nou  -  nu a solicitat ASF  
7.Scoala Gimnaziala nr. 1 Andreesti Vladimir Corp B –  va solicita ASF la 

finalizarea lucrarilor de reabilitare . 

   In  perioada  12.09 – 27.09.2019, inspectorii sanitari au efectuat actiune tematica 
de control in unitatile de invatamant preuniversitar  (crese , gradinite , scoli speciale). 

In cadrul actiunii au fost verificate un nr. de :  
-21 unitati  de invatamant primar si gimnazial  
-25 de gradinite cu program normal 
-2 gradinite cu program prelungit 
-3  unitati de invatamant liceal   
La Scoala gimnaziala Andreesti, com. Vladimir, a fost aplicata 1 sanctiune 
contraventionala in valoare de  800 lei – persoana fizica, conform HGR 857/2011,  art. 
42 , lit.  i - neasigurarea monitorizarii temperaturii  la agregatele frigorifice din spatiul 
lapte-corn . 
 
   Situatie Autorizatii sanitare de functionare  la unitatile  de invatamant verificate 
in cadrul actiunii tematice de control  
Din  unitatile  de invatamant verificate in cadrul actiunii tematice de control  3 unitati de 
invatamant nu detineau ASF in timpul verificarilor : 

1. Soala primara Stoina  
In timpul  desfasurarii actiunii tematice , unitatea de invatamant avea depusa 
documentatia pentru obtinere ASF  la Biroul Avize / Autorizari din cadrul DSP Gorj.  
DSP Gorj a eliberat ASF pentru Scoala primara Stoina  cu data de 1.10.2019; 
2. Gradinita cu Program Normal Turburea de Sus  
In timpul  desfasurarii actiunii tematice  a fost impus termen pentru inaintare si 

depunere documentatie pentru obtinere ASF  la Biroul Avize / Autorizari din cadrul 
DSP Gorj. 

Documentatia a fost depusa la Biroul Avize / Autorizari din cadrul DSP Gorj, pentru 
obtinere ASF , fiind in procedura de autorizare   ; 

3 Scoala Gimnaziala nr. 1 Andreesti – corp B  ( clasele 0-IV) , locatie separata de 
corp A ( care detine  ASF – clasele V-VIII) , unde se executa lucrari de anvelopare , 
schimbare acoperis , realizare grupuri sanitare incinta unitate de invatamant , va depune 
documentatie pentru obtinere ASF  la Biroul Avize / Autorizari din cadrul DSP Gorj 
dupa finalizare lucrari.  

 
La nivelul Jud. Gorj  nu  mai detin ASF urmatoarele 4  unitati de invatamant  : 
-Scoala primara Plostina , Motru : grup sanitar in curte,  necorespunzator, fara apa 
curenta , lipsa partial gard de imprejmuire ; functioneaza cu 5 elevi de etnie rroma la 
clasa simultan  
-Gradinita cu program normal nr. 1 Urdari : se va solicita ASF dupa finalizarea 
lucrarilor de realizare acces separat pentru prescolari ( intrare comuna cu elevii claselor 
gimnaziale)   



- Gradinita cu program normal Paraul Boia Jupanesti : unitatea a functionat pana in 
prezent in aceeasi locatie cu Scoala primara Paraul Boia  , care a fost desfiintata  si care  
a avut ASF , urmand sa depuna documentatia  pentru obtinere ASF gradinita   la Biroul 
Avize / Autorizari din cadrul DSP Gorj 
- Gradinita cu program normal nr. 1 Viersani Jupanesti:  unitatea a functionat pana in 
prezent in aceeasi locatie cu Scoala primara Viersani , care a fost desfiintata  si care  a 
avut ASF , urmand sa depuna documentatia  pentru obtinere ASF  gradinita la Biroul 
Avize / Autorizari din cadrul DSP Gorj. 
 
   DIRECTOR EXECUTIV                                         SEF BIROU  SCSP  
       VIOLETA MOGOS                                      INSP. DOBRIN ADRIAN VIRGIL   
     
     
       



Județul GORJ

Cu apă curentă și rețea canalizare/fosă                
septică

Fără apă curentă și rețea canalizare/fosă            
septică

1 ALIMPEȘTI SCOALA GIMNAZIALA ALIMPESTI

SCOALA PRIMARA SIRBESTI 

2 ANINOASA
GRADINITA CU PROG NORMAL NR 2 COSTESTI, 
ANINOASA
GRADINITA CU PR NORMAL NR 1 STERPOAIA, 
ANINOASA

GRADINITA CU PR NORMAL NR 2 STERPOAIA, 
ANINOASA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 STERPOAIA ANINOASA

SCOALA PRIMARA NR 2 STERPOAIA, ANINOASA

SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA

3 BENGEȘTI-CIOCADIA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALCESTI, 
BENGESTI-CIOCADIA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOCADIA, 
BENGESTI-CIOCADIA

SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-
CIOCADIA

SCOALA PRIMARA CIOCADIA, BENGESTI-CIOCADIA

SCOALA PRIMARA NR 2 BENGESTI CIOCADIA SCOALA PRIMARA NR 2 BENGESTI CIOCADIA

4 BERLEȘTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCRADA, 
BERLESTI

SCOALA PRIMARA SCRADA BERLESTI 

5 BĂRBĂTEȘTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARBATESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 
PETRESTI,BARBATESTI
SCOALA GIMNAZIALA "ION POPESCU" 
BARBATESTI

Unitatea de învățământ în care se desfășoară actul educațional, cu grup sanitar exterior
Unitatea de învățământ în care se desfășoară 

actul                                                                                                                                                                                                                
educațional și nu beneficiază de sursă de apă 

potabilă

Denumirea unității adminsitrativ-
teritoriale

Nr. crt.



SCOALA PRIMARA PETRESTI BARBATESTI

6 BOLBOȘI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 VALEA 
BOLBOSI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VALEA, 
BOLBOSI
SCOALA GIMNAZIALA  NICOLAE COSTESCU  
BOLBOSI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA, BOLBOSI

SCOALA PRIMARA OHABA BOLBOSI 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1  OHABA  
BOLBOSI

SCOALA PRIMARA NR.2 VALEA, BOLBOSI

7 BORĂSCU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BORASCU
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 
CALAPARU, BORASCU

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALAPARU, 
BORASCU

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BANIU, 
BORASCU

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BANIU, 
BORASCU

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MENTII 
DIN DOS, BORASCU

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MENTII DIN 
DOS, BORASCU

SCOALA PRIMARA BANIU, BORASCU

SCOALA PRIMARA MENTII DIN DOS, BORASCU

7 BRĂNEȘTI SCOALA PRIMARA GILORTU, BRANESTI SCOALA PRIMARA GILORTU, BRANESTI

SCOALA PRIMARA BADESTI , BRANESTI SCOALA PRIMARA BADESTI , BRANESTI 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BADESTI  
BRANESTI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BADESTI  
BRANESTI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GILORTU 
BRANESTI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GILORTU 
BRANESTI

7 BUMBESTI PITIC SCOALA GIMNAZIALA BUMBESTI PITIC 

7 CILNIC 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CILNICU DE 
SUS, CILNIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 
HODOREASCA, CILNIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PINOASA, 
CILNIC

SCOALA PRIMARA CILNICU DE SUS, CILNIC

SCOALA PRIMARA HODOREASCA, CILNIC

SCOALA PRIMARA NR.2 CILNIC (PINOASA)



9 CATUNE 
SCOALA GIMNAZIALA MAZILU VIPIE GHEORGHE  
, VALEA  MANASTIRII , CATUNE 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA  
MANASTIRII , CATUNE

10 CIUPERCENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUPERCENI

SCOALA GIMNAZIALA CIUPERCENI

11 CRUSET 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIEREA, 
CRUSET
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 MAIAG, 
CRUSET
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 
SLAVUTA, CRUSET
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URDA DE JOS, 
CRUSET
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALUTA, 
CRUSET

SCOALA PRIMARA MIEREA, CRUSET

SCOALA PRIMARA NR 1 SLAVUTA CRUSET

SCOALA PRIMARA URDA DE JOS, CRUSET

SCOALA PRIMARA VALUTA, CRUSET

12 DĂNCIULEȘTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBIRSIA , 
DANCIULESTI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBIRSIA , 
DANCIULESTI

13 DĂNEȘTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VACAREA, 
DANESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRATUIA, 
DANESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARZA, 
DANESTI

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DANESTI

SCOALA PRIMARA BRATUIA DANESTI

SCOALA PRIMARA VACAREA, DANESTI

14 DRAGOTESTI 
SCOALA GIMNAZIALA "ION VALCEANU" 
DRAGOTESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "ION 
VILCEANU" DRAGOTESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 
TRESTIOARA, DRAGOTESTI

15 DRĂGUȚEȘTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TILVESTI, 
DRAGUTESTI



GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URECHESTI, 
DRAGUTESTI

SCOALA GIMNAZIALA URECHESTI, DRAGUTESTI

16 GLOGOVA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  NR. 2, 
GLOGOVA 
SCOALA PRIMARA PROF. NICOLAE CARANDA, 
GLOGOVA 

17 IONEȘTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ILIESTI, 
IONESTI

SCOALA PRIMARA ILIESTI, IONESTI

18 JUPINESTI SCOALA GIMNAZIALA JUPINESTI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL JUPINESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 
VIERSANI, JUPINESTI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 
VIERSANI, JUPINESTI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIRIU 
BOIA, JUPINESTI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIRIU BOIA, 
JUPINESTI

SCOALA PRIMARA PIRIU BOIA, JUPINESTI SCOALA PRIMARA PIRIU BOIA, JUPINESTI

19 LICURICI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LICURICI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LICURICI 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 
TOTEA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 TOTEA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TOTEA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TOTEA 

SCOALA PRIMARA NR. 1 LICURICI SCOALA PRIMARA NR. 1 LICURICI 

20 LOGREȘTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TIRGU-
LOGRESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOSTENI, 
LOGRESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FRUNZA, 
LOGRESTI

SCOALA GIMNAZIALA TIRGU-LOGRESTI

SCOALA PRIMARA MOSTENI, LOGRESTI

SCOALA PRIMARA SEACA, LOGRESTI

SCOALA PRIMARA FRUNZA, LOGRESTI

21 MOTRU ȘCOALA PRIMARĂ PLOȘTINA MOTRU ȘCOALA PRIMARĂ PLOȘTINA MOTRU

22 NEGOMIR SCOALA PRIMARA  ARTANU , NEGOMIR 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ARTANU 
NEGOMIR 

SCOALA GIMNAZIALA  NR. 1 NEGOMIR



23 PEȘTIȘANI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRADICENI 
PESTISANI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FRINCESTI 
PESTISANI

SCOALA PRIMARA NR.1 BRADICENI PESTISANI

24 PLOPSORU
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BROSTENI , 
PLOPSORU
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PISCURI , 
BROSTENI 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PLOPSORU-
OLARI PLOPSORU
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 
SARDANESTI, PLOPSORU
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALENI, 
PLOPSORU

SCOALA GIMNAZIALA PISCURI, PLOPSORU
SCOALA PRIMARA "ALEXANDRU TATARASCU" 
VALENI, PLOPSORU

SCOALA PRIMARA BROSTENI, PLOPSORU

SCOALA PRIMARA SARDANESTI, PLOPSORU

25 ROȘIA DE AMARADIA
SCOALA GIMNAZIALA RUGET, ROSIA DE 
AMARADIA
SCOALA PRIMARA SECIURILE, ROSIA DE 
AMARADIA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUGET ROSIA 
DE AMARADIA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SECIURILE  
ROSIA DE AMARADIA 

26 SACELU SCOALA PRIMARA HAIESTI , SACELU 

27 SAMARINESTI SCOALA GIMNAZIALA  SAMARINESTI 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  
SAMARINESTI   

SCOALA PRIMARA  NR. 1 SAMARINESTI  

SCOALA PRIMARA LARGA SAMARINESTI 

28 SAULESTI SCOALA PRIMARA BIBESTI , SAULESTI 

29 SCOARȚA SCOALA GIMNAZIALA SCOARTA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCOARTA 



GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COPACIOASA 
, SCOARTA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  PISTESTII DIN 
DEAL  , SCOARTA 

30 SLIVILEȘTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 
COJMANESTI, SLIVILESTI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SLIVILESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SURA, 
SLIVILESTI

SCOALA PRIMARA COJMANESTI, SLIVILESTI

SCOALA PRIMARA SURA, SLIVILESTI

31 STANESTI SCOALA GIMNAZIALA STANESTI 

32 STEJARI
GRADINITA CU PROGRAM NORMALPISCOIU 
STEJARI 

33 STOINA LICEUL TEHNOLOGIC STOINA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  PAISANI , 
STOINA 

34 TÂRGU-CĂRBUNEȘTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARBUNESTI 
SAT

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POJOGENI 

SCOALA PRIMARA POJOGENI 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "SFANTUL 
NICOLAE" TG CARBUNESTI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STEFANESTI, 
TG-CARBUNESTI

SCOALA PRIMARA STEFANESTI, TG-CARBUNESTI

SCOALA PRIMARA NR.1 CARBUNESTI-SAT

35 TURBUREA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 
POIANA, TURBUREA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COCOROVA, 
TURBUREA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SIPOTU, 
TURBUREA

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 POIANA, TURBUREA

SCOALA PRIMARA SIPOTU, TURBUREA

36 TURCINESTI 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  RUGI 
TURCINESTI 



SCOALA PRIMARA RUGI TURCINESTI 

SCOALA PRIMARA  HOREZU  TURCINESTI SCOALA PRIMARA  HOREZU  TURCINESTI 

37 VAGIULESTI SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VAGIULESTI 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1  
VAGIULESTI 

38 VLADIMIR
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 
ANDREESTI, VLADIMIR

SCOALA PRIMARA NR.2 ANDREESTI, VLADIMIR

39

Total general UAT-uri: Total general unități de învățământ în care se                         
desfășoară actul educațional și nu beneficiază 

de sursă                                                                                                                                                                                              
de apă potabilă: 18

Total general unități de învățământ în care se                                           
desfășoară actul educațional, cu grup sanitar 

exterior, cu apă curentă și rețea canalizare/fosă 
septică: 56 Total general unități de învățământ în care se                                           

desfășoară actul educațional, cu grup sanitar 
exterior, fără apă curentă și rețea 

canalizare/fosă septică: 91

TOTAL 
GENERAL                    

JUDEȚ



Observații
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