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Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile  
sociale datorate de persoanele fizice 

 
 

 
Baza legală: 
- Legea nr,. 227/201 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea 

modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. 

  
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, 

individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi 
care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului 
fiscal, respectiv: venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, 
din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din 
alte surse.  

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu 
realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

 
Termenul de depunere a declaraţiei 
Declaraţia unică se depune: până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an. 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, în anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru 
depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice, s-a prorogat până la data de 25 mai 2020 inclusiv.  

 
De asemenea, contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, cei care îşi 

încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit 
legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia, în 
termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori 
informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei 
declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Modul de depunere a declaraţiei 
Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: 
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare 

de primire.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.Data depunerii declaraţiei în 
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format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, 
după caz; 

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, respectiv: 

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual“ (SPV); 
– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. 
 
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale 

subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
la adresa www.anaf.ro. 

 
Completarea declaraţiei  
Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de 

către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, 
corespunzătoare situaţiei fiscale a contribuabilului.Persoanele care au realizat venituri din 
mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice 
vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile 
realizate, cât şi pentru veniturile estimate.  

 
Termenul de plată  a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale. 
Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/câștigul net anual 

impozabil şi a contribuţiilor sociale datorate se efectuează până la data de 15 martie inclusiv 
a anului următor celui de realizare a venitului. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, în anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru 
plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, s-a 
prorogat până la data de 25 mai 2020 inclusiv.  

 
Sancţiuni  
Nedepunerea la termen a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile 

sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenție şi se sancționează cu amendă 
de la 50 lei la 500 lei potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.336, alin.3). 

 
 Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume 
din impozit 

Contribuabilii care au obligaţia depunerii Declaraţiei unice pot dispune asupra 
destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susținerea 
entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, 
precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. 

Entitățile nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, precum și 
unitățile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit dacă 
la momentul plății acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează 
în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 

Obligația calculării și plății sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit 
revine organului fiscal competent, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 

 
Contribuabilii care nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice au posibiliatea să 

dispună asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru 
susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a 
unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii pe baza 
formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul 
anual datorat“  

Formularul 230 se completează şi se depune de către persoanele fizice care 
realizează următoarele venituri din România: 

- venituri din salarii și asimilate salariilor; 
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- venituri din pensii; 
- venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de  

venit; 
- venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, 

pentru care impozitul se reține la sursă; 
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul 

net se determină în sistem real; 
- venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza 

cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit. 
În anul 2020, termenul limită pentru depunerea formularului 230 " Cerere privind 

destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat "  este data de 25 
mai 2020 inclusiv. 

 
Măsuri pentru creşterea gradului de depunere a declaraţiei unice: 
 
Pentru îmbunătăţirea parteneriatului contribuabili - administraţia fiscală, şi pentru 

aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale privind impozitele, taxele şi contribuţiile 
sociale datorate bugetului general consolidat, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Gorj organizează lunar întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri din judeţul Gorj. 
Tema principală dezbătută în cadrul întâlnirilor cu contribuabilii este “Serviciile oferite de 
ANAF. Înrolarea în Spaţiul Privat Virtual. Declaraţia unică”. 
 

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor în vederea utilizării serviciilor electronice puse 
la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (depunere on-line a declaraţiilor, 
Spaţiul Privat Virtual, etc), Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, precum şi 
serviciile fiscale orăşeneşti Novaci, Rovinari, Motru şi Tg.Cărbuneşti pun la dispoziţia 
acestora câte un calculator conectat la Internet, într-un spaţiu special amenajat. 
 De asemenea, contribuabilii sunt sprijiniţi de funcţionarii publici din cadrul unităţilor 
fiscale în vederea înţelegerii modului de utilizare a serviciilor electronice oferite de ANAF cât 
şi a funcţionalităţii acestora. 
 Având în vedere opţiunea contribuabililor, persoane fizice, pentru transmiterea  
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii prin mijloace 
electronice la distanţă, funcţionarii publici îndrumă contribuabilii să se înregistreze în Spaţiul 
Privat Virtual, să completeze şi să transmită electronic declaraţia. 

  
De asemenea, anual, în baza Odinului comun al ministrului finanţelor publice şi al 

viceprim - ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 
nr.1938/4735/2018, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj colaborează cu 
unităţilor administrativ teritoriale pentru acordarea asistenţei contribuabililor care au domiciliul 
fiscal în localitatea în care îşi are sediul UAT-ul şi nu există o unitate teritorială a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, privind completarea şi/sau depunerea, precum şi 
transmiterea declaraţiei unice. 

În acest sens, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a întreprins 
următoarele măsurile: 

- au fost transmise unităţilor administrativ teritoriale, listele cu persoanele care au 
obligaţia depunerii declaraţiei unice; 



- la solicitarea Administraţiei Judeţene a Finanaţelor Publice Gorj, unităţile 
administrativ teritoriale au  desemnat persoane pentru acordarea asistenţei privind 
completarea şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice; 

 - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj  a instruit personalul din cadrul 
unităţilor fiscale locale desemnat cu acordarea asistenţei privind completarea şi/sau 
depunerea; 

-  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a stabilit lista cu persoanele care 
vor colabora cu organul fiscal local în vederea acordării asistenţei privind completarea şi/sau 
depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice, precum şi un calendar în care 
persoanele desemnate se deplasează la sediul organului fiscal local în acest scop. Lista şi 
calendarul au fost transmise unităţilor administrativ teritoriale. De asemenea, aceste liste au 
fost afişate la sediul A.J.F.P. Gorj, la sediul unităţilor fiscale teritoriale, cât şi pe site-ul ANAF.  

- persoanele desemnate din cadrul A.J.F.P. Gorj şi al unităţilor fiscale teritoriale se 
deplasează la sediul unităţilor administrativ teritoriale conform calendarului stabilit şi acordă 
asistenţă contribuabililor care se prezintă la sediul unitaţilor administrativ teritoriale. 

 
 
 
 
Gheorghe Paraschivu 

Şef Administraţie 

 

 

Teodora Vlaicu-Popa 

Şef Serviciu Asistenţă pentru Contribuabili  
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          Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ 

                      
 

RAPORT DE ACTIVITATE  

         pentru anul 2019 

 

A. OBIECTIVE GENERALE 

1. REALIZAREA MANAGEMENTULUI CORESPUNZĂTOR AL 

AGENŢIEI 
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, 
finanţată de la bugetul de stat şi îndeplineşte la nivelul judeţului Gorj atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului stabilite prin HG 1000/2012 respectiv, implementarea politicilor, strategiilor şi 
legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.  S-a acţionat în principal pentru realizarea următoarelor 
obiective: 
   Realizarea la nivel teritorial a angajamentelor asumate de România în cadrul Capitolului  22 –Mediu 

precum şi conştientizarea tuturor factorilor implicaţi în îndeplinirea angajamentelor asumate prin 
Tratatul de aderare;  

 Menținerea calităţii factorilor de mediu;  
 Creşterea gradului de reciclare si valorificare a deşeurilor; 
 Punerea in practica a planului de implementare a legislaţiei transpuse, la nivelul judeţului; 
 Creşterea gradului de informare şi educare a cetăţenilor privind protecţia mediului ; 
 Transparenţa proceselor decizionale ; 

  
 2.    ÎNDEPLINIREA MĂSURILOR DIN PLANUL DE MĂSURI 

PRIORITARE 
Nu au existat măsuri cu termen scadent  în anul 2019 din Planul de Măsuri Prioritare  la nivelul 

judeţului Gorj. Singura măsura restantă cu privire la controlul poluarii industriale la obiective industriale 
din judeţul Gorj se  referă la instalatiile de reducere a  emisiilor de dioxid de sulf si a emisiilor de pulberi , 
pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea blocului 5 Rovinari de 330 Mw pe lignit”. Menionăm ca  
Stadiul lor de realizare este în proporţie de 45 %, iar  Blocul 5 este scos din funcţiune.  

3. EXECUȚIA BUGETARĂ LA NIVELUL ANULUI-  ÎNCADRAREA ÎN 

PREVEDERILE BUGETARE 
EXECUTIA BUGETARĂ  2019 

   Denumire indicator Prevederibugetare( lei) Plati ( lei) 

cheltuieli de personal 2.508.129 2.508.018 

bunuri si servicii 162.617 162.260 
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cheltuieli cofinantare cu proiectele aflate in implementare 353.019 352.977 

Cheltuieli investitii 11110 11110 

 
S-a monitorizat  permanent încadrarea în prevederile bugetare alocate. 

VALOAREA TARIFELOR ÎNREGISTRATE DIN SERVICII DE REGLEMENTARE ŞI 
LABORATOR 
Tarife încasate din servicii de reglementare si laborator in ANUL 2019=627.726 lei 

PROIECTE AFLATE IN IMPLEMENTARE LA APM GORJ  

  - Proiect LIFE 16/NAT/RO/000778 – “Restaurarea coridoarelor de migraţie şi a 
habitatelor  pentru speciile de peşti reofili din Râul Gilort”- Fish for Life (perioada de implementare 1 
septembrie  2017 - 31 martie 2022). 
Proiectul are un buget de 1.497.642 EURO ,din care finantare externa in procent 59.97% si cofinanatare  
40.03%. 
In anul 2019 suma platita din FEN a  fost de 209.408 lei, iar cea din cofinanatare a fost de 352.977 lei. 

De asemenea in anul 2019 a fost transmis catre Comisia Europeana raportul final pentru 
proiectul LIFE - 11/NAT/RO/825 – Managementul conservativ al habitatelor 4070 si 9260 , in ROSCI 
0129 Nordul Gorjului de Vest, judetul Gorj (perioada de implementare iunie 2012 – 31 decembrie  2018). 

4. INSTRUIREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN SUBORDINE 

În anul 2019, un număr de 7 salariaţi ai APM Gorj au participat la instruiri, după cum urmează: 
• Instruire privind Metodologia și etapizarea de elaborare a Planurilor județene de gestionare a 

deșeurilor, precum și metodologia privind „poluatorul plătește”, investigarea, evaluarea și remedierea 
poluării solului și subsolului, la care au participat 3 funcționari publici; 

• Conferinţa „Regăsește România – Parteneriate durabile pentru natură” , la care au participat 2 
funcționari publici; 

• În cadrul proiectului „Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătăţirii capacităţii administrative a 
autorităţilor pentru protecţia mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului (EGEIA), cod SIPOCA 19, au participat 3 funcţionari publici la sesiunea de instruire a 
personalului din autoritățile de mediu cu privire la ghidurile metodologice. 

S-au asigurat condiţii pentru autoperfecţionarea întregului personal prin acces la internet, 
abonament la acte normative, precum şi abonament la un program legislativ cu actualizare zilnică on-line. 
 

5. ORGANIZAREA ȘI PARTICIPAREA LA CAMPANII DE INFORMARE ȘI 

DE CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI ÎN DOMENIUL PROTECTIEI 

MEDIULUI 

• În luna septembrie a anului 2019, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, a derulat o ampla 
campanie de informare privind pericolul reprezentat de ambrozie – SOS AMBROZIA. În 
pregătirea acestei campanii, toate primăriile, instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, precum şi 
societăile comerciale care administrează drumurile şi căile ferate, au fost cooptate şi implicate în 
acţiunile de distrugere a acestei plante. Populaţia a fost informată cu privire la modul în care se 
poate limita extinderea ambroziei. 

• În perioada 10-12 octombrie 2019, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj a participat, în calitate 
de partener, la derularea celei de-a VII-a ediţii a  Festivalului castanului, alături de primăria oraşului 
Tismana.  
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• In cadrul proiectul ” Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort”   
Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în colaborare cu Invisible Nature și Universitatea din 
București (CCMESI), a organizat în perioada 30 – 31 octombrie 2019, la Rânca, o întâlnire cu 
autoritățile locale, factori de decizie și comunitățile locale din situl Natura 2000 Râul Gilort.  
Întâlnirea a avut ca scop stabilirea unui cadru de dialog între actorii implicați pentru facilitarea 
acțiunilor de reconstrucție ecologică ce urmează a fi implementate, respectiv măsuri de restaurare a 
habitatelor și de stabilizare în puncte cheie  pe albia râului Gilort. 

• Diseminarea informaţiei privind capitolul 22 – Mediu: pe parcursul anului 2019 au fost transmise 8 
informări și comunicate de  presă ; 

• Implicarea mass-media în diseminarea informaţiei de mediu: pe baza informărilor şi comunicatelor 
de presă transmise de A.P.M. Gorj, au apărut în presa locală aproximativ 25 de 
articole/interviuri/emisiuni. Principalele teme abordate au fost: evenimentele din calendarul de 
mediu, proiectele şi campaniile  derulate de APM Gorj, acte de reglementare emise de instituție, 
modificări legislative . 

• APM Gorj a răspuns cu promptitudine la toate demersurile instituțiilor partenere privind acțiunile 
de protejare a mediului sau activități de conștientizare : acțiunile desfășurate în școli și grădinițe în 
cadrul Săptămânii altfel, acțiuni de ecologizare sau de plantare desfășurate de ONG-uri sau instituții 
publice. 

 

6. COLABORAREA CU GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU 

 Invitarea reprezentanților GNM-CJ Gorj la şedinţele CAT și implicarea în derularea procedurii de 
emitere a actelor de reglementare inclusiv verificarea unor amplasamente în cazul  autorizaţiilor   de mediu   
 Au fost efectuate 8  controale împreună cu ISU Gorj şi GNM- CJ Gorj la operatorii SEVESO, 
fiind realizate rapoarte şi stabilite măsuri pentru conformare conform Legii 59/2016. 

Conform ordinului nr. 846/GLG/23.08.2019, privind desfăsurarea de controale pentru identificarea 
depozitelor ilegale de deseuri, au fost efectuate verificări şi întocmite note de constatare comune la toate 
cele 70 localităti de pe raza judetului Gorj . 

 

7. PRESTAREA DE SERVICII ÎN ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE ȘI 

DE LABORATOR ȘI REALIZAREA DE VENITURI 
Tarifele încasate din serviciile prestate de  APM Gorj  în anul 2019 = 627.726 lei 
 Venituri realizate din analize efectuate la solicitarea persoanelor fizice și juridice pe bază de contracte, 
comenzi, tarifate conform Ordin 890/2009  pentru   ape de suprafaţa, ape uzate, pânza freatica, pulberi 
sedimentabile , determinări sonometrice -  14.548 lei  
Veniturile încasate din emiterea autorizatiilor privind comercializarea resurselor biologice reprezintă suma 
de 9.950 lei,  din autorizarea activității de vânătoare  s-a încasat suma de 2.400 lei, iar din aprobarea fișelor 
de transport deșeuri suma de 9.400 lei 
Din lucrarile si serviciile prestate de  Serviciul Avize, Acorduri ,Autorizatii în anul 2019 s-a încasat suma de 
591.428 lei ceea ce reprezintă un procent de peste 90% din totalul veniturilor încasate la nivelul unității. 
  

8. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA  PLAM  
    A fost stabilită Componența Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru, format din patru 
subgrupuri, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare a acestor structuri. 
 A fost întocmită lista privind problemele prioritare, care  a completat matricea-plan a acţiunilor, conform 
structurii recomandate în Ghidul practic al Planificării de Mediu. 
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   S-a realizat informarea și conștientizarea autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului 
privind necesitatea revizuirii PLAM Gorj,  cu respectarea direcțiilor de dezvoltare cuprinse în Strategia de 
dezvoltare economică și socială a județului  Gorj.   
    Realizarea măsurilor cuprinse in matricea de implementare și monitorizare PLAM a contribuit la  
menținerea parametrilor de calitate a factorilor de mediu in limite impuse de standardele și reglementările 
in vigoare pentru activități precum : 

• Reducerea emisiilor de SOx, NOx, pulberi generate de anumite activități si instalații. 
• Reducerea cantității de deșeuri depozitate si creșterea gradului de valorificare a deșeurilor 

recuperabile si neutilizabile. 
• Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată 
• Măsuri de management conservativ al biodiversității. 
• Au fost cuprinse  un număr de 88 de acțiuni din matricea PLAM din care 72 de acțiuni sunt 

realizate  ( 81,83%) , 7  acțiuni sunt în curs de  realizare (7,95%) 1 ( 1,13%) realizata în avans, şi 6 
acţiuni amânate (5,68%) , 2 (2,26) nerealizate  . 

 

9. RESPECTAREA CADRULUI LEGAL ÎN PROCESUL DECIZIONAL 
În scopul asigurării legalităţii în domeniul decizional, în perioada de referinţă s-au derulat următoarele 
acţiuni specifice: 

•  Procedura de autorizare de mediu s-a desfăşurat cu asigurarea unei abordări integrate prin 
informarea şi participarea tuturor autorităţilor implicate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică. 

• Toate deciziile emise de directorul executiv au fost vizate juridic, după verificarea legalităţii 
acestora.  

• Contractele de achiziţii publice în care A.P.M. este parte au fost încheiate cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, în urma procedurilor derulate de compartimentul Buget finante şi avizarea juridică. 

• Reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Gorj în faţa instanţelor de judecată. 

• În perioada menționată, pe rolul instanțelor de judecată competente au fost înregistrate un număr 
de 34 dosare privind suspendarea/anularea unor acte de reglementare, astfel: 

o - Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal – 21; 
o - Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal – 13 (din cele 

judecate în prima instanță la T.B) și 2 la Secția a IX-a Contencios Administrativ și 
Fiscal(excepția de nelegalitate a unor decizii de încadrare); 
 

10. IMPLEMENTAREA LA NIVEL JUDETEAN A PLANURILOR SI 

PROGRAMELOR FINANTATE DIN BUGETUL DE STAT, FONDURI 

COMUNITARE, FONDURI DE LA ALTE ORGANISME INTERNATIONALE 
   
         APM Gorj are în implementare proiectul LIFE16NAT/RO/778 cu titlul “Restaurarea coridoarelor 
de migraţie şi a habitatelor  pentru speciile de peşti  reofili din Râul Gilort”- Fish for Life aprobat de 
Uniunea Europeană  pe  componenta Natura&Biodiversitate cu  o valoarea totală de 1.541.305 Euro şi 
perioada de implementare 1 septembrie  2017 -31 martie 2022. 
Cele mai importante acțiuni din proiect în anul 2019 au constat în elaborate și aprobarea studiilor de 
fezabilitate pentru construirea a două pasaje de migrație pe râul Gilort. 
 Ulterior a fost încheiat contractul pentru realizarea proiectelor tehnice și execuția lucrărilor de construire 
la cele două pasaje. 
Obiectivele proiectului vizează: 
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− îmbunătățirea heterogenității habitatelor pentru 4 specii de pești cu statut inadecvat de conservare 
pe 26 km de râu din situl Natura 2000 RâulGilort, prin lucrări de refacere a morfologiei albiei și 
caracteristicilor fizice ale râului; 

− asigurarea continuității râului în situl Natura 2000 Râul Gilort și îmbunătățirea conectivității 
longitudinale a râului pe o lungime de 120 km; 

− asigurarea continuității integrale a 175 km de râuri între siturile Natura 2000 Râul Gilort și 
Coridorul Jiului; 

− creșterea capacității instituționale pentru managementul apei și rețelei Natura 2000 din România 
pentru conservarea speciilor de pești reofili, printr-un management integrat al corpurilor de ape. 

 

11. IMPLICAREA AGENTIEI IN PROCESUL DE EDUCATIE A 

PUBLICULUI IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI 
Pe parcursul anului 2019 APM Gorj a încheiat 12 parteneriate cu instituţii de învăţământ gimnazial 

și preuniversitar din județ, cu ONG – uri cu activitate în domeniul protecţiei mediului, în vederea 
desfăşurării unor acţiuni de colaborare care au avut ca scop conştientizarea problemelor mediului 
înconjurător.  

APM Gorj a organizat activităţi de educaţie în domeniul protecţiei mediului având în vedere, în 
principal, marcarea următoarelor evenimente de mediu: 

 
• Ziua Zonelor Umede – marcată prin activități de educație ecologică la Grădinița Vis de copil, 

Grădinița Lumea Copiilor și Grădinița Mihai Eminescu. Evenimentul s-a desfășurat sub sloganul 
„Putem face față schimbărilor climatice!”,  temă ce a stat la baza  prezentărilor,  concursurilor între 
echipe și expozițiilor realizate de copii.  

• Ziua Păsărilor Migratoare – a fost sărbătorită atât în luna mai cât şi în luna octombrie prin 
expoziţii de desene realizate de preşcolari;  

• Luna Pădurii  – APM Gorj a participat la o acțiune de plantare în localitatea  Preajba, zona 
Poiana Narciselor. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat cu Ocolul Silvic Târgu Jiu, Direcția Silvică 
Gorj, Garda Forestieră, Școala Gimnazială Scoarța şi au fost plantaţi puieţi de gorun şi paltin pe o 
suprafaţă de 2 ha. De asemenea, la invitaţia Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Agenţia pentru 
Protecţia Mediului  a luat parte la o acţiune de plantare de 5000 de puieţi, în zona localităţii Leleşti.  

• Ziua Mediului  –  APM Gorj a marcat evenimentul prin acțiuni de conștientizare și educație 
ecologică în care au fost implicați aproximativ 500 de copii. Acțiunile au fost realizate împreună cu 
partenerii din rândul unităților școlare din județ : Liceul cu Program Sportiv, Grădinița Mihai 
Eminescu, Grădinița Lumea Copiilor, Școala Generala Constantin Săvoiu, Școala Generala Sfântul 
Nicolae, Gradinița cu Program Prelungit nr.8, Grădinița Scufița Roșie. 

• Săptămâna Mobilităţii Europene – a fost sărbătorită prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu 
Grădinițele Mihai Eminescu,  Lumea Copiilor şi Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu. Aproximativ 400 de 
copii, părinți și cadre didactice au răspuns apelului de a alege măcar pentru o zi mijloace de 
deplasare nepoluante .  

 

12.GESTIONAREA ŞI DISPONIBILIZAREA INFORMAŢIEI DE MEDIU 
S-a realizat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu măsurile cuprinse în Planul de 

implementare a legislaţiei la nivel local. A fost organizată şi actualizată   pagina web a A.P.M. Gorj privind 
informaţiile de interes public, s-a realizat furnizarea în flux activ şi pasiv a informaţiei de mediu.  

Pe parcursul anului 2019, APM Gorj a înregistrat  26 de solicitări de informații de mediu având ca 
subiect, în marea majoritate, calitatea factorilor de mediu precum și actele de reglementare emise de 
instituție. Majoritatea solicitarilor au fost adresate de către  ONG-uri  și  persoane  juridice. 
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 APM Gorj a întocmit şi a publicat pe site-ul instituţiei raportul anual actualizat privind aplicarea 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, conform Memorandumului privind Creşterea 
transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public.  

 

13. IMPLEMENTAREA  SI ADMINISTRAREA SISTEMULUI  

INFORMATIONAL INTEGRAT DE MEDIU  
        

Sistemul informatic din cadrul APM GORJ este alcătuit din urmatoarele device-uri, raportat la 31 de 
utilizatori: 
- 35 de statii de lucru, 1 server, 3 imprimante locale, 5 UPS-uri, 1 routere, 2 switch-uri, 15 imprimante 
multifuncţionale, 3 scanere, 9 telefoane VOIP, 1 echipamente afişare LCD, aplicaţii server client locale şi 
online, aplicatii specifice sistemului integrat de mediu. 

Pentru anul 2019 au fost realizate peste 3 intervenţii hardware şi software solicitate / zi, acestea 
însemnând: 
- asigurare funcţionare echipamente prin curăţare de praf, înlocuire piese defecte sau prin întocmirea de 

referate de necesitate;  
- realizat configurări şi optimizări ale sistemului de operare; 
- instalat - upgrade ul pentru sistemul de operare Windows 10 pe toate statiile de lucru; 
- instalat manual update-uri pentru aplicaţia antivirus pe toate statiile de lucru; 
- instalat pachetul Office 2016 (licenţa ANPM) pe 10 pc-uri; 
- realizat instalări pentru echipamentele periferice (imprimante, scannere, etc); 
- instalat certificatul digital pentru aplicaţia privind achiziţiile publice (SEAP); 
- instalat driver token certsign (Birou BFARU); 
- realizat regulat verificări ale aplicaţiei antivirus de pe toate staţiile de lucru din cadrul APM GORJ, pentru 
respectarea Politicii de Securitate privind Sistemul Resurselor Informatice şi de Comunicaţii; 

Permanent, se actualizează site-ul instituţiei (http://apmgj.anpm.ro), cu informaţiile de interes public, 
primite de la toate serviciile din cadrul agenţiei. 

Au fost realizate 1685 de postari pe portalul extern pentru secţiunea APM GORJ, conform registrului  
- Alte informaţii/anunţuri postate la solicitarea a diverse compartimente. 
- În cadrul implementării componentelor SIM s-a asigurat, de către personalul IT, suportul tehnic pentru 
funcţionarea corespunzătoare a aplicaţiilor. De asemenea, s-a acordat suport agenţilor economici, în 
vederea înregistrării şi a depunerii solicitărilor şi raportărilor electronice. 
 

B. OBIECTIVE SPECIFICE 

 ÎN DOMENIUL  DESEURI,  CHIMICALE, PROTECTIE SOL SI SUBSOL 

1. Urmărirea realizării obiectivelor şi măsurilor stabilite prin legislaţia specifică şi Tratatul de 
Aderare a României la UE, inclusiv prin planurile de gestionare a Deşeurilor 
 
 În anul 2019 s-a urmărit  monitorizarea post- închidere a depozitelor de deșeuri menajere Novaci 
și Motru, ce au fost închise în luna iunie 2017 depozitul Novaci și în noiembrie 2017 depozitul Motru.  

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Gorj este în curs de realizare, Consiliul 
Judeţean Gorj în urma procedurii de achiziţie publică a încheit contractul cu ISPE Proiectare şi 
Consultanţă SA Bucureşti pentru elaborarea planului în conformitate cu ordinul 140/2019 privind 
aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de 
gestionare a deşeurilor, cu termen de predare semestrul I 2020. 
Referitor la transportul de  deşeuri periculoase au fost aprobate  un nr. de 47 de  transpoarte de  deseuri 
periculoase, s-a încasat suma  de 9400 lei  si s-a verificat anexa 1 primita de la agenti economici  

http://apmgj.anpm.ro/
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           In anul 2019 personalul de specialitate a  participat la un nr. de 46 de  comisii de preluare-distrugere 
bunuri la solicitarile institutiilor publice. 
 
2 .Urmărirea implementării colectării separate a deşeurilor 

S-a acționat pentru o implicare mai activă a tuturor administraţiilor publice locale în realizarea unui 
sistem unitar de colectare selectivă, precum si îmbunătăţirea celui deja existent. 
           Incepand cu anul 2019, în judetul Gorj a fost introdusa colectarea separata de catre doua firme (SC 
SUPERCOM si SC BCA VIO SERVICE SRL), astfel incat in 30 de localitati s-au introdus saci galbeni 
pentru colectarea separata a deseurilor reciclabile, precum si pubele pentru deseuri municipale. 
          In anul 2019 in judetul Gorj s-a derulat şi activitatea de colectarea de la agenti economici si persoane 
fizice deseuri de ambalaje precum si valorificarea acestora. Deseurile reciclabile (sticla) sunt valorificate 
printr-o metoda inovativa astfel incat deseurile de sticla sunt inglobate in prefabricate din beton 
(alveoblocuri). 
        
 3. Urmărirea proiectării   si implementării sistemelor integrate de gestionare  a deşeurilor 

Judetul Gorj nu are in desfasurare sistem integrat de gestionare a deseurilor.  

Au fost verificate toate statiile de sortare/transfer din judetul Gorj ( 5 staţii de transfer), 
precum si depozitul ecologic din Târgu Jiu la care este arondat întreg judetul. S-a verificat modul 
de comportare in timp  a depozitelor de deseuri neconforme care au fost închise conform 
calendarului prevăyut de HG 349/2005, cu excepţia depozitelor Novaci şi Motru care au fost 
închise în anul 2017. 

 
 4. Asigurarea calităţii datelor colectate şi raportate (rata de raspuns,format,termene) 

             
Datele privind deşeurile sunt raportate prin intermediul aplicaţiilor în Sistemul Integrat de Mediu şi 

anume: Ambalaje, PCB, Statistica Deşeurilor, Uleiuri Uzate, Vehicule Scoase din Uz, DEEE, Substanţe 
Periculoase. 
             La aplicatia Statistica Deseurilor au fost introduse date din intern si au fost verifcate si finalizate 
chestionare venite de la 142   agenti economici si anume chestinare Colectare/Tratare, PRODES, TRAT, 
MUN. 
              La aplicatia Uleiuri uzate au fost verificate si finalizate urmatoarele chestionare: 

a)pentru chestionarul 2.1 generatori uleiuri exclusive service-urile si PFA au fost finalizate un nr. de 
23 chestionare. 
b) pentru chestionarul 2.2. generatori de uleiouri uzate numai service-uri au fost finalizate un nr. de 
9 chestionare. 
c) pentru chestionarul 3.1 operatori autorizati pentru colectare uleiuri uzate au fost finalizate un nr. 
de 2 chestionare. 
d)pentru chestionarul 3.2 statii de distributie ce cau colectat uleiuri uzate au fost finalizate  un nr. 
de 4 chestionare. 
e) pentru chestionarul 4.3 valorificare prin alte modalitati a fost finalizat un chestionar. 

La aplicatia Ambalaje au fost validati un nr. de 7 producatori si importatori de ambalaje, au fost verificati si 
validati un nr. de 11 colectori de ambalaje si 3 operatori reciclare/valorificare ambalaje. 

  Au fost verificaţi 6 operatori de salubritate din cadrul  autoritatilor publice locale ce au in responsabilitate 
colectare de deseuri de ambalaje. 
     La aplicatia PCB au fost verificati un nr. de 14 agenti economici. 
     La aplicatia VSU(vehicule scoase din uz) au fost verificati un nr. de 7 agenti economici. 
     La aplicatia DEEE(deseuri din echipamente electrice si electronice) in perioada 01.01-31.12. 2019 nu s-
au facut raportari, dar am primit de la agenti economici pentru anul 2018.,          

            S-a actualizat baza de date in Sistemul Integrat de Mediu a chestionarelor privind siturile potential 
contaminate/contaminate si a bazei de date CoSis. 
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Deoarece 20 de  agenti economici nu au raportat cantitatile de deseuri în aplicatia Statistica Deseurilor, a 
fost  informată Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Gorj pentru a dispune masurile necesare 
privind sancţionarea acestora. 
  

DOMENIUL BIODIVERSITATE 
   

1. Analiza rapoartelor de monitorizare impuse în actele de reglementare pentru factorul 
de mediu biodiversitate și stabilirea de măsuri atunci când este evidențiat un posibil 
impact asupra biodiversității 

 
Au fost autorizate un număr de 38 persoane juridice și 9 persoane fizice în vederea comercializării 

resurselor biologice, fiind recoltate cantităţi  de resurse naturale (fructe de pădure) sub cantitățiile 
menționate în autorizații datorită secetei din anul 2019. 

 Tabel - Cantităţile de resurse biologice comercializate 
Nr crt. Resursa biologică Cantitatea  

recoltată(kg) 
Cantitatea 
estimată(Kg) 

Procent % 

1.               Ciuperci  
- hribi (Boletus sp.) 
- gălbiori (Cantharellus cibarius) 
- ghebe (Armillaria mellea) 
- crăiţe ( Amanita caesarea)     
-zbârciogi (Morchellaesculenta)                                                                      
- altele (Morchelaceae,etc.) 
-trufe 

 
150.528 

10838 
  84.8 

  110.2 
250 

8.212 
580 

  
790.000  
450.000 

90.000 
15.000 
35.000 

240.000 
6.500                                                              

 
19,05 
2,41 
0,1 
0,8 
0,71 
3,45 
8,9 

2. Fructe de pădure  
- afine (Vaccinium myrtillus) 
- zmeură (Rubus idaeus) 
- măceşe (Rosa canina) 
- mure (Rubus fruticosus) 
- catină 
- altele 

 
35.848 
4.012 

23.000 
   2.056 
12.365 
56.368 

 
480.000 
140.000 
350.000 
180.000 
 40.000 

350.000 

 
7,50 
2,87 
6,57 
1,15 
30,91 
16,10 

3. Plante medicinale 
- Salcâm, tei, soc 

 
8.933 

 
760.000 

 
1,18 

 
De asemenea reprezentanţii APM Gorj au participat la comisia de evaluare a pagubelor produse de 

animalele sălbatice şi a întocmit un număr de 62 procese verbale de constatare, din care 4 procese verbale 
de pagube au fost  întocmite pentru exemplare de urs. 

Reprezentanți APM Gorj au participat  la nouă acțiuni de eliberare a exemplarelor de urs  în mediul 
natural, dupa tranchilizarea acestora. Pentru activitatea de vânătoare pentru speciile de interes cinegetic s-
au emis un număr de 12 autorizaţii. 

Tabel - Specii de animale de interes cinegetic admise la vânat pentru sezonul de vânatoare 
2019/2020:     

 
Nr. 
crt. 

Specii de mamifere 
Titulari autorizaţii 

A.V Gorun Directia  Silvică  Gorj 
Autorizate Recoltate Autorizate Recoltate 

1. Căprior (Capreolus 
capreolus )             14 2 52 10 

2. Mistreţ (Sus scrofa ) 96 27 98 49 

3. Capră neagră   ( Rupicapra 
rupicapra ) 14 10 25 2 

4. Cerb comun (Cervus 
elaphus)                                                   26 7 74 8 

Nr. 
crt. Specii de mamifere 

Titulari autorizaţii 
A.Cerbul Carpatin A.V  Ursul Carpatin 

Autorizate Recoltate Autorizate Recoltate 

1. Căprior (Capreolus 
capreolus )             9 3 9 9 
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2. Mistreţ (Sus scrofa ) 58 30 74 27 

3. Capră neagră                     
(Rupicapra rupicapra ) 8 8 16 14 

4. Cerb comun (Cervus 
elaphus)                                                   16 11 20 20 

Nr. 
crt. Specii de mamifere 

Titulari autorizaţii 
AVPS Elite Hunting AVP Appolo 

Autorizate Recoltate Autorizate Recoltate 

1. Căprior (Capreolus 
capreolus )             44 11 10 6 

2. Mistreţ (Sus scrofa ) 275 95 24 24 

3. Capră neagră                     
(Rupicapra rupicapra ) 41 26 0 0 

4. Cerb comun (Cervus 
elaphus)                                                   68 27 0 0 

Nr. 
crt. Specii de mamifere 

Titulari autorizaţii 
Asociația Diana Gorj AJVPS Gorj 

Autorizate Recoltate Autorizate Recoltate 

1. Căprior (Capreolus 
capreolus )             28 22 141 137 

2. Mistreţ (Sus scrofa ) 110 83 582 520 

3. Capră neagră                     
(Rupicapra rupicapra ) 0 0 0 0 

4. Cerb comun (Cervus 
elaphus)                                                   0 0 0 0 

 
 
 2.Optimizarea derulării procedurii de evaluare adecvată pentru evitarea declanșării 

procedurilor de infrigement 

 În procedura de evaluare adecvată au fost elaborate  7 puncte de vedere pentru avize de mediu și 
11 puncte de vedere pentru decizii ale etapei de încadrare pentru diferite proiecte. 
 

3.Asigurarea  calității datelor colectate și raportate (rată de răspuns,format,termene) 
În anul 2019 operatorii economici au realizat în termenul legal  un număr de 96 de raportări privind 
cantitățiile de resurse  naturale achizitionate. 

 

ÎN DOMENIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII 
1. Optimizarea activităţilor privind emiterea actelor de reglementare, urmărirea aplicării 
procedurilor specifice şi a legislaţiei de mediu în vigoare, având ca efect creşterea numărului de 
acte de reglementare emise, raportat la numărul de solicitări (avize de mediu, acorduri de mediu, 
autorizaţii de mediu) 

a) Avize de mediu pentru planuri şi programe :  
• 2 Avize de mediu pentru planuri și programe  
• 21 Decizii  adoptate( decizia etapei de încadrare fără EA şi fără RM) a unor  PUZ-uri şi PUG- uri 

ce dezvoltă proiecte la nivel local din care pentru 7 decizii s-a parcurs şi procedura prevăzută de 
ordinul 19/2010 privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar. 
b) Obligaţii de mediu 

• 21  obligaţii de mediu ( lichidare judiciară, încetare activitate, vânzare active, etc), stabilite pe baza 
actelor de reglementare deţinute de titularii de activităţi. 
c) Acorduri de mediu 
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 3176 clasări notificări  emise pentru proiecte cu impact nesemnificativ asupra mediului, care 
nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 şi a HG 445/2009; 

 172 decizii ale etapei de încadrare  emise pentru proiecte cu impact potenţial asupra 
mediului,  din care pentru 11 decizii s-a parcurs şi procedura prevazută de Ordinul 19/2010 
privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale de 
interes comunitar; 

 6 acorduri de mediu, emise pentru proiecte cu impact semnificativ asupra mediului, din care 
1 acord de mediu pentru instalații IPPC;  

 4 acorduri de mediu revizuite, ca urmare a unor modificări substanţiale a proiectelor iniţiale  
 11 respingeri solicitare acord de mediu în conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 şi 

ale Legii 292/2018, pentru nedepunerea în termen  a informaţiilor solicitate;   
d) Autorizaţii /autorizaţii integrate de mediu 

 156 autorizaţii de mediu  pentru activităţi cu impact semnificativ asupra mediului (prevăzute în 
anexa Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu),  
emise fără bilanţ de mediu; 

 40 autorizaţii de mediu revizuite; 
 21 decizii privind transferul autorizaţiilor către noi titulari; 
 4 autorizații integrate de mediu pentru activități cu impact semnificativ asupra mediului 

(prevăzute în anexa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale); 
 

e) Şedinte ale Colectivului de Analiză Tehnică (C.A.T.)  
 Au fost organizate un număr de 45 şedinte CAT în vederea analizării solicitărilor de emitere a 
acordurilor de mediu pentru proiecte de investiţii cu  impact potenţial, proiecte cu impact semnificativ 
asupra mediului şi solicitări de autorizaţii de mediu pentru activităţi cu impact semnificativ asupra 
mediului. La toate aceste întâlniri au participat membrii CAT, precum şi alţi invitaţi interesaţi.  
 

f) Şedinţe ale Comitetului Special Constituit (CSC)  
 În vederea analizării solicitărilor şi a documentaţiilor depuse în vederea emiterii avizului de mediu 
pentru planuri si programe, în perioada analizată  au fost organizate un număr de 25 şedinţe ale 
Comitetului Special Constituit.  
 

g) Dezbateri publice 
 Au fost organizate un numar de 10 dezbateri publice pentru proiecte de investiţii aflate în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pentru planuri şi programe aflate în procedura de 
realizare a evaluării de mediu şi pentru activităţi cu impact semnificativ asupra mediului aflate în procedura 
de reglementare. 

2.Asigurarea calității actelor de reglementare emise (contestații, sesizări) 

A  fost inregistrată o contestație  în legătură cu emiterea autorizației integrate pentru funcționarea 
Termocentralei Rovinari, contestație depusă la Tribunalul București. 
Au fost respectate toate etapele  procedurale de emitere a actelor administrative, conform prevederilor 
legale în vigoare.   

 
3. Urmărirea conformării activităţilor agenţilor economici faţă de actele de reglementare 

emise şi de actele normative privind protecţia mediului 

• Actualizarea inventarului instalaţiilor care desfăşoară activităţi aflate sub incidenţa Directivei IED 
privind emisiile industriale şi stabilirea condiţiilor specifice pentru fiecare amplasament – 12 
amplasamente IPPC,  2 operatori  COV care se situează peste valorile de prag prevăzute de 
Directivă precum şi verificarea bilanţurilor de solvenţi . 

• Actualizarea inventarului amplasamentelor pe care se desfăşoară activităţi care se supun Directivei  
SEVESO III transpusă prin Legea 59/2016- realizată pentru cele 8 amplasamente de nivel 
superior. 
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• Înregistrarea în SIM a datelor operatorilor SEVESO ; 
• Validarea  raportărilor operatorilor IPPC şi non IPPC în registrul integrat al poluanţilor emişi şi 

transferaţi  (E-PRTR); 
• Raportarea trimestrială a stadiului implementării Programului Naţional de Reducere a Emisiilor,  

inclusiv validarea datelor ; 
• Raportarea trimestrială privind stadiul realizării investiţiilor de mediu la instalaţiile IPPC cu 

perioadă de tranziţie ; 
• Verificarea amplasamentelor SEVESO III conform planului anual comun de inspecţie – în cursul 

anului 2017 au fost efectuate 7 inspecţii comune planificate şi 1 inspecţie de încadrare conform  
Legii 59/2016, art. 7,  impreună cu ISU Gorj şi GNM- CJ Gorj, fiind realizate rapoarte şi stabilite 
măsuri pentru conformare. 

 

ÎN DOMENIUL MONITORIZARE 

 
1. Transmiterea în termen a raportului anual privind starea mediului și a fișelor lunare 
conținând problematica de mediu de la nivelul județului 

 Raportul anual privind starea mediului pe anul 2018 în judetul Gorj a fost realizat  conform 
formatului solicitat și transmis  la ANPM la termenul impus, respectiv 15.08.2019. Acest raport poate fi 
consultat pe site-ul instituției office@apmgj.anpm.ro. Fișa județului a fost  realizată și transmisă lunar la 
data de 20, pentru luna anterioară. 
 
2. Raportarea în termen a stadiului îndeplinirii la nivel județean a măsurilor prevăzute în 
planul de măsuri prioritare pe linie de protecție a mediului 

 La nivelul judeţului Gorj, angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului, au 
fost monitorizate permanent şi raportate la termenele scadente, nefiind înregistrate nerespectări de 
termene sau măsuri nerealizate. A.P.M. Gorj a monitorizat si raportat lunar la Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului stadiul realizării măsurilor prevăzute în planul de măsuri prioritare pe linie de protecţie a 
mediului.  
 
3. Răspunderea în termen la sesizările venite din judeţ și la solicitările primite de la agențiile în 
subordinea/coordonarea în care se află, cu privire la transmiterea de date și informații . 
 În anul 2019  au fost înregistrate și  soluţionate favorabil 15 sesizări privind calitatea factorilor de 
mediu . 
 
4. Alertarea imediată, în cazul producerii unor situații de urgență generate de riscurile 
specifice MMAP, a autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului, ANPM și a celorlalte autorităţi 
însărcinate cu gestionarea unor astfel de situaţii conform normativelor elaborate de MMAP. 
În anul 2019, la nivelul judeţului, nu s-a înregistrat nicio poluare accidentală.  
 
5. Organizarea și operarea rețelelor de monitorizare integrată a factorilor de mediu 

APM Gorj realizează monitorizarea calității factorilor de mediu prin intermediul rețelelor proprii și 
naționale de monitorizare, prin măsurători continue si indicative. La nivelul judeţului  calitatea  factorilor 
de mediu este bună, indicatorii analizaţi încadrându-se în general în limitele admise de reglementările în 
vigoare.  
             Rețeaua automată-  monitorizarea continuă a calităţii aerului  se realizează prin intermediul celor 
trei staţii automate de tip industrial din cadrul RNMCA, amplasate în zonele Tg-Jiu (Gj-1),  Rovinari (GJ-
2) şi Turceni (GJ-3). Staţiile sunt operate de personalul din cadrul APM Gorj cu asistenţa reprezentanţilor 
ORION EUROPE , indicatorii monitorizaţi fiind: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10. În cele 3 stații 
s-au efectuat: 

mailto:office@apmgj.anpm.ro
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- determinări automate - 218089 valori medii orare;   
- măsurări manuale - 5060 determinări din care – 1084 determinări medii zilnice PM10 gravimetric 

și 3976 determinări metale grele   Pb, As, Cd, Ni. 
Activitatea de mentenanţă a staţiilor a fost asigurată de către firma Orion Europe, pe baza  contractelor 

încheiate cu M.M. (Acord cadru nr. 999/2015). În acest sens au fost realizate următoarele tipuri de 
activități la: 

• Urmărirea activităţilor desfăşurate de prestator pentru efectuarea serviciilor de reparaţie/ revizie 
tehnică/întreţinere preventivă de la staţie, centrul local de date şi centrul local de calibrare; 

• Recepţionarea serviciilor prestate la staţia automată, centrul local de date, centrul local de calibrare 
şi întocmire, în prezența prestatorului, a proceselor verbale de constatare, procese verbale de 
punere în funcţiune, procese verbale de instruire: 15 procese/documente 

• Realizarea a 5 procese verbale de recepţie parţială pentru serviciile prestate în luna anterioară 
Procese verbale de recepţie a lucrărilor de reparaţii şi mentenanţă aferente celor 3 staţii de 
monitorizare: 

Rețeaua manuală în domeniul calității aerului este constituită din puncte de monitorizare 
amplasate în zonele care nu se află în aria de acoperire a celor 3 stații. Astfel, măsurătorile în puncte fixe 
sunt suplimentate cu masuratori indicative realizate pentru anumiți poluanți, în scopul furnizării unor 
informații adecvate în legătură cu distribuția spațială a nivelului de poluare. Aceste măsurători indicative se 
realizează  prin metode automate, semiautomate sau  manuale, unele dintre acestea efectuate în scopul 
monitorizării calității aerului, altele la solicitarea unor instituţii publice, persoane fizice, agenţi economici 
(în baza unor contracte sau comenzi, tarifate conform Ordinului 890/2009), după cum urmează: 
- Determinări de pulberi în suspensie, PM10, PM2,5 –278 determinări (24 h) și pulberi totale în suspensie 
– 26 determinări,  monitorizate în 2 puncte fixe. 
- Determinări de pulberi sedimentabile: 547 determinări (52 de puncte de prelevare) din care 387 
pentru monitorizare și 160 la solicitare, pentru care au fost emise Rapoarte de încercare în cadrul 
sistemului informatic LIMS- AER. 
- Analize precipitații: 28 analize/224 indicatori. 

Au fost realizate și alte determinări ale indicatorilor de calitate a mediului, după cum urmează: 
Expertize asupra calităţii apelor de suprafaţa, ape uzate, pânza freatica. 
- la solicitare în baza unor contracte/ comenzi, tarifate conform Ordin 890/2009 – 26 analize/80 
indicatori; 
- la solicitarea GNM – 2 determinări. 

Monitorizarea calităţii solului a fost realizată în zone industriale, depozite de deşeuri industriale 
și menajere, etc. - pentru monitorizare - 50 determinări/ 300 indicatori. 

Determinări ale nivelului de zgomot.  
Au fost stabilite puncte de măsurare a nivelului de zgomot în zone industriale, rezidenţiale şi în 

zonele protejate aflate în Municipiul Tg-Jiu și în principalele orașe ale județului. Totodată, au fost realizate 
măsurători la solicitare (contracte, comenzi), tarifate conform Ordin 890/2009. Situația se prezintă astfel: 

-  la solicitarea agenţilor economici sau persoanelor fizice – 38 determinări;  
-  pentru monitorizare – 135 determinări. 
Rapoartele de încercare pentru determinările de nivel zgomot efectuate la solicitare au fost emise în 

cadrul sistemului informatic LIMS- zgomot. 
În anul 2019 au fost efectuate activități de verificare și întreţinere corespunzătoare a 

echipamentelor din cadrul laboratorului, fiind realizate verificările metrologice și etalonările necesare, 
conform prevederilor legale. În prezent, în cadrul laboratorului, sunt utilizate aplicațiile LIMS aer și 
zgomot, 
 
6. Asigurarea funcționării și organizarea laboratorului Agenției 
 

Laboratorul din cadrul APM Gorj şi-a desfășurat activitatea în anul 2019 conform ROF, activitate 
ce a constat în principal în monitorizarea calităţii factorilor de mediu: aer, apă, sol, prin operarea reţelelor 
proprii de monitorizare, cu asigurarea cunoaşterii  stării de calitate a mediului si a evoluţiei în timp și spaţiu 
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a indicatorilor analizați. În paralel, au fost derulate activităţi de soluţionare a solicitărilor privind efectuarea 
de analize şi măsurători venite din partea agenţilor economici, persoanelor  fizice, în baza unor contracte 
sau comenzi cât şi din partea instituţiilor.  

Activități în domeniul calității, în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005: 
La nivelul Serviciului Monitorizare și Laborator a fost asigurată calitatea analizelor efectuate prin 

implementarea şi menţinerea unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 
17025:2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonare.  

La nivelul laboratorului sunt implementate și menținute: 
-  21 Instrucțiuni de utilizare echipamente;  
 - 2 Instrucțiuni de lucru; 
-  5 Proceduri Operaționale;  
-  5 PSL-uri  din Domeniul Aer; 
-  6 PSL-uri  din Domeniul Ape; 
-  2 PSL-uri din Domeniul Sol; 
-  4 PSL-uri  din Domeniul Zgomot. 

  În cadrul laboratorului au fost realizate înregistrările tehnice şi înregistrările calităţii necesare 
funcţionării sistemului de management, fiind utilizate instrumentele impuse de formatul Sistemului de 
management al calităţii precum: registre, formulare,  înregistrări, etc. 

În perioada ianuarie - februarie 2019 s-a efectuat un Audit intern privind activitatea laboratorului 
pentru anul 2018, în vederea verificării conformităţii activităţii laboratorului cu cerinţele Sistemului de 
Management documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO/ CEI 17025:2005. Au fost 
auditate 2 domenii: 

• Verificarea conformităţii activităţii laboratorului cu cerinţele Sistemului de Management 
documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025:2005; 

• Verificarea conformităţii activităţii laboratorului cu cerinţele Sistemului de Management 
documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru încercările 
de determinare a zgomotului ambiental și a pulberilor sedimentabile din aer. 

În luna februarie a fost efectuată analiza de management și s-a întocmit Raportul de activitate pentru 
analiza de management, procesul verbal, planul de acțiuni preventive și de îmbunătățire a activității 
laboratorului. Astfel: 

- Au fost întocmite 3 Fişe de neconformităţi pentru neconformităţile apărute în cadrul laboratorului 
şi am procedat la rezolvarea acestora cu ocazia Analizei de management efectuate în luna februarie 
2019, cât şi în perioada analizată. 

Alte activități 
• Realizarea inventarului de emisii de poluanţi în atmosferă pentru anul 2018. Având în vedere faptul 
că, în anul 2018, aplicația SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii disponibilă pe site-ul A.N.P.M. 
(https://raportare.anpm.anpm.ro/irj/portal/public) a funcționat intermitent, în anul 2019 a fost finalizat 
și inventarul de emisii la nivel local pentru anul 2017.  
• Realizarea de rapoarte, sinteze, informări privind calitatea factorilor de mediu în judeţ la solicitarea 
autorităţilor publice locale; 
•  Colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor obținute din sistemul propriu de  monitorizare 
a stării mediului;  
• Buletine zilnice privind calitatea aerului pentru informarea publicului;  
• Realizarea informărilor lunare privind calitatea aerului în judeţul Gorj; 
• Raport anual privind calitatea factorilor de mediu; 
• Raport anual privind calitatea aerului pentru anul 2018 conform Legii 104/2011; 
• Formate de raportare lunare și anuale privind calitatea aerului; 
• Formate de raportare lunare privind: operarea staţiilor C.A., laborator, gestionare  date C.A; 
• Rapoarte lunare (5 ale lunii) privind gestionarea datelor - 12 rapoarte; 

• Raportări privind Sinteza lunară a datelor privind mediul gestionate de APM – 12 rapoarte; 
• Rapoarte de activitate trimestiale în cadrul comitetului interinstituțional din cadrul D.S.V.S.A. Gorj – 4 

rapoarte; 

https://raportare.anpm.anpm.ro/irj/portal/public
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• Avizare și transmitere spre avizarea ANPM, a Planului de Menținere a Calității Aerului pentru județul 
Gorj;   
• Completarea agendei săptămânale cu activități derulate în cadrul Serviciului M.L.; 
• Activități de colectare a datelor necesare constituirii Inventarului Național al Gazelor cu Efect de 

Seră pentru sectoarele: Industrial și Deșeuri;  
• Elaborare documente programare anuala (Plan eșantionare, Propunere Bugetară); 
• Realizarea de rapoarte, sinteze, informări privind calitatea factorilor de mediu in judeţ la solicitarea 

autorităţilor publice locale; 
• Realizarea informărilor lunare privind calitatea aerului în judeţul Gorj; 
• Participare la activități preliminare emiterii actelor de reglementare în colaborare cu structura de 

specialitate din cadrul instituției (vizite de amplasament, studiul documentațiilor tehnice, a legislației 
specifice, inclusiv documente BAT, decizii, etc, în vederea stabilirii condițiilor de monitorizare pentru 
autorizarea activităților cu impact asupra mediului și completarea anexelor capitolelor 
corespunzătoare din actul de reglementare/emitere puncte de vedere); 

• Participări săptămânale în Comisia de Analiză Tehnică și emiterea unor puncte de vedere pe 
domeniul de competență. 

 

 
Dificultăți întâmpinate: 
 

• Lipsa fondurilor pentru realizarea instruirilor profesionale a personalului 
din cadrul instituției. 

• Implicare necorespunzătoare din partea autorităților publice locale în 
implementarea colectării selective a deșeurilor de pe raza localităților 

• Lipsa procedurilor privind aplicarea vizei anuale pe autorizațiile de mediu 
• Existența unei legislații neclare în ceea ce privește evaluarea carnivorelor 

mari (urs, lup, pisica sălbatică) 
• Dotarea insuficientă cu echipamente necesare monitorizării calității aerului 

prin măsurători indicative, în zone ce nu se află în aria de acoperire a 
stațiilor automate. 

 
 
 

Director Executiv 
 

Dr.ing. Nicolae GIORGI 
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Nr. 220  din 20.02.2020 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE INSPECŢIE, CONTROL ŞI 

REGLEMENTARE DERULATĂ ÎN ANUL 2019 DE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ 

PENTRU CULTURĂ  

GORJ 

 

 

 În urma reorganizării Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional prin hotărârea 

nr. 90 din 10 februarie 2010, Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj 

are următoarele atribuţii: 

 

a) Îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului 

cultural; 

b) Colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea 

şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens 

prevederile legale în domeniu; 

c) Participă la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea la acţiuni de 

control al respectării legislaţiei  privind drepturile de autor şi drepturile conexe; 

d) Solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru 

Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de 

la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si 

informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;  

e) Controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plata a contribuţiilor la 

Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;  

f) Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Ministrul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, potrivit legii.  



MINISTERUL CULTURII 
DIRECŢIA  JUDEŢEANĂ  PENTRU  CULTURĂ  GORJ 

________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________________ 
Târgu Jiu, Calea Eroilor nr. 15-17, C.P. 210135,  tel. 0253/211118 fax 0253/211115, email: 

office@monumenteistoricegorj.ro 

 

 Potrivit atribuţiilor ce ne revin conform hotărârii nr. 90 din 10 februarie 2010 voi 

detalia activitatea Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniului Naţional Gorj după 

cum urmează : 

 

 

În cadrul activităţii de protejare a patrimoniului cultural naţional  IMOBIL şi, în 

baza atribuţiilor sale legal stabilite prin  cadrul normativ specific (Legea nr. 422 din 18 

iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată), OGR nr. 43 din 30 

ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

nr. 120 din 4 mai 2006 - Legea monumentelor de for public, Legea nr. 50 / 1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcţii ş. a.), corespondent resurselor materiale şi umane de 

care dispune, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj a asigurat un climat adecvat 

activităţii de protejare şi conservare a monumentelor istorice, acţionând în următoarele 

direcţii:  

- respectarea legalităţii, profesionalismului, ordinii instituţionale şi a principiilor 

teoretico - metodologice de specialitate existente în domeniul intervenţiilor asupra 

monumentelor istorice, principii ce structurează practica contemporană internaţională, 

prin intermediul documentelor profesionale cu caracter legislativ la care ţara noastră a 

aderat; 

 - îmbunătăţirea constantă a cadrului legislativ şi instituţional, prin propunerile 

formulate pentru modificarea, completarea, corectarea şi corelarea conţinutului unor acte 

normative principale cu actele normative secundare, din domeniu; 

   - optimizarea relaţiilor de colaborare cu toţi factorii de responsabilitate legală în 

domeniu, în sensul creşterii gradului de eficienţă a activităţii şi interesului comun pentru 

prezervarea patrimoniului cultural local, regional şi naţional;  
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- popularizarea în mass-media locală şi prin tipărirea și publicarea pe pagina de 

internet a instituţiei a unor materiale informative şi/sau de specialitate în interesul şi 

folosul imediat al cetăţeanului (ex. Ghidul solicitantului) a unor acţiuni destinate 

publicului larg, inclusiv expuneri cu public (de ex. cu ocazia Zilelor Europene ale 

Patrimoniului) a problematicii generale contemporane internaţionale, europene şi 

naţionale cu aplicaţii la cazul specific monumentelor istorice de urbanism şi arhitectură 

din judeţul Gorj, precum şi  ședințele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.11 ale 

cărei secretariat îl asigurăm; 

 - valorificarea potenţialului culturii locuirii locale şi a patrimoniului cultural imobil 

existent; 

 - creşterea gradului de acces la cultura locuirii locale realizată, la rândul ei, prin 

activitatea de consultanţă de specialitate şi informare, promovarea imaginii culturii 

locuirii locale şi, nu în ultimul rând, prin promovarea creaţiilor/intervenţiilor valoroase,  

precum şi  - promovarea creativităţii şi creaţiei arhitecturale şi ştiinţifice contemporane 

valoroase, în spiritul necesităţilor de înscriere a domeniului pe linia dezvoltării durabile.  

În sensul precizat de lege - Art. 1(2) din Legea 422/2001, republicată - monumentele 

istorice sunt, bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României, 

semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală”, iar - conform 

Art. 3(2) din acelaşi act normative - prin protejare se înţelege “ansamblul de măsuri cu 

caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure 

identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi 

întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi 

integrarea lor social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale” (subl.n.).  

În  anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr.2828/24.12.2015, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.113 bis din 15.02.2016– judeţul 

Gorj are înscrise un număr de 503 poziţii, respectiv 87 de situri arheologice, 364 

monumente reprezentative pentru patrimoniul cultural local – dintre care  un număr de 61 

de poziții pentru monumente istorice de valoare naţională şi universală – grupa “A”, 24 de 
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monumente de for public și 28 de monumente memoriale.  În plus, în evidenţele 

autorităţilor publice locale mai sunt  înregistrate 201 de monumente de for public, în 

accepţiunea dată de art. 3 al Legii nr. 120/2006- legea monumentelor de for public.  În 

acest context, activitatea de protejare a patrimoniului cultural naţional imobil (monumente 

istorice şi arheologie), adică deopotrivă cercetarea, evidenţa/inventarierea, 

clasarea/declasarea, conservarea, consolidarea, restaurarea, punerea în 

valoare/promovarea, monitorizarea şi controlul stării de siguranţă şi/sau exploatare a  lui, 

se vor materializa în prezentarea rezumativă de mai jos, cu titlu doar de exemplificare.   

 În ceea ce priveşte siturile arheologice acestea se află într-o stare de conservare 

bună deoarece, prin natura lor, dispunere în spaţiu sunt mai protejate de intervenţia 

factorului uman. Puţine din obiectivele arheologice de patrimoniu sunt surprinse în 

elevaţie, castrul roman cu zid de piatră de la Bumbeşti Jiu, Mănăstirea Vişina, mai greu de 

perceput fiind castrele cu val de pământ de la Vârtop, Bumbeşti Jiu sau cel de la Cătunele, 

Valea Perilor. Cu toate acestea, am constatat intervenţii neautorizate, în Castrul de la 

Cătunele în anul 2005 şi în aşezarea civilă din jurul castrului cu zid de piatră de la 

Bumbeşti Jiu, punctul Gară, în 2006. În cazul de la Cătunele a fost vorba despre o nivelare 

a terenului cu destinaţia exploatării agricole a pământului, situaţia fiind cercetată de 

organele de urmărire penală, dar soldată cu nesancţionarea autorului din cauza faptului că 

nu a ştiut ceea ce se ascunde sub pământ.  

 În ceea ce priveşte castrul şi aşezarea civilă de la Bumbeşti Jiu, acestea nu sunt 

îngrijite de Primăria Bumbeşti Jiu care, în ciuda repetatelor atenţionări pe care le-a primit 

din partea instituţiei noastre, nu a luat măsuri măcar în ceea ce priveşte interzicerea 

păşunatului în acest perimetru pe care este totuşi înregistrat un sit de importanţă naţională.  

În urma monitorizării monumentelor istorice de arhitectură s-a constatat că 

monumentele de arhitectură din lemn, predominant biserici, au nevoi diferite faţă de restul 

obiectivelor care sunt executate din cărămidă, astfel multe dintre ele  au  nevoie de lucrări 

de restaurare-consolidare, restaurări ale picturii, refacerea tencuielilor exterioare sau 

acoperiş deteriorat. La toate acestea putem adăuga acele biserici din lemn al căror 
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acoperiş este realizat din tablă sau ţiglă, materiale improprii pentru valoarea lor 

arhitecturală şi incompatibile cu calitatea de monument istoric a acestora. 

 Situaţia cea mai gravă se întâlneşte la un număr de 57 obiective care ar necesita 

neapărat lucrări de restaurare. Exemplele sunt deja celebre, au apărut şi în presă, însă nu 

s-au găsit fonduri pentru restaurarea lor, chiar dacă s-a rezolvat la unele problema 

proiectării –Casa Moangă-Pleşoianu de la Săcelu, Cula Cioabă-Chintescu de la Şiacu, 

com. Slivileşti, Biserica de lemn Sf. Gheorghe Pişteştii din Vale, com. Bălăneşti, Biserica 

Sf. Nicolae de la Fărcăşeşti-Aninoasa, Casa din Brăneşti, Biserica Sf. Nicolae din 

Ansamblul Glogoveanu, com. Glogova, Casa Cepleanu de la Ceplea,  Biserica de lemn 

Sf. Nicolae din Polovragi, Cula de la Groşerea. 

 În prezent se desfășoară lucrări la următoarele monumente istorice: 

- Casa Moangă Tg-Jiu – reabilitare – aproape de finalizare; 

- Biserica sf.Nicolae din Telești; 

- Biserica Sf.Nicolae Glogova- ; 

- CN Tudor Vladimirescu Tg-Jiu- lucrări în cepute 2020 

- CN Spiru Haret Tg-Jiu – lucrări în cepute 2020 

- Comisariatul Județean – reparații curente 

- Parohia Romanești – restaurare biserică 

Dintre cele 138 de avize eliberate de către DJC Gorj în 2019, pentru monumente au 

fost eliberate 15 avize pentru monumente istorice și doar 3 avize pentru actualizări ale 

Planurilor de Urbanism General. 

În anul 2019 au fost monitorizate 44 de monumente istorice, au fost defășurate 

13 controale la monumentele în lucru, au fost transmise 4 sesizări de încălcare a 

legislației privind protejarea monumentelor istorice. 

Au fost transmise propunerile noastre pentru acualizarea LMI 2015, activitate 

permanentă a direcției care va continua și în acest an. 
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Faţă de cele prezentate mai sus considerăm că se impun unele măsuri care cad în 

seama autorităţilor publice locale pentru care legile de protejare a patrimoniului stabilesc 

responsabilităţi clare: 

1. Semnalizarea monumentelor istorice aşa cum prevede Legea 

422/2001, completată cu Legea 259/2006, conform modelului din Ordinul Ministrului 

Culturii şi Cultelor nr.  2237/2004, publicat în MO 220/16.03.2005 

Considerăm că semnalizarea monumentelor istorice prin montarea plăcuţelor cu 

semnul distinctiv de monument istoric este o măsură sine qua non pentru o minimă 

acţiune de protejare a acestora. Rolul lor este de a atenţiona atât proprietarul, cât şi vecinii 

asupra regimului juridic al imobilului sau terenului şi, în acelaşi timp contribuie la 

conştientizarea comunităţilor asupra valorilor pe ca care le au şi pe care trebuie să le 

păstreze. Solicitările noastre repetate, la care cu greutate ni s-a răspuns din partea unei 

treimi a autorităţilor publice locale, privind stadiul realizării şi montării semnului de 

monument istoric se lovesc de invariabilul răspuns că nu sunt resurse financiare. Ni se 

pare nejustificată scuza, în condiţiile în care cele mai multe unităţi administrativ-

teritoriale nu au mai mult de 1-2 monumente de inscripţionat.  

Pe de altă parte, semnalizarea monumentelor istorice ar completa măsurile luate de 

autorităţile judeţene de montare a unor hărţi turistice pe care respectivele monumente 

figurează, dar pe care le găseşti cu greu când ajungi în teren, din lipsa indicatoarelor 

spre acestea. 

2. Elaborarea de documentaţii de urbanism conforme realităţii din 

teren. În prezent multe unităţi administrativ teritoriale îşi actualizează Planurile 

Urbanistice Generale, dar nu am fost solicitaţi nici măcar într-o situaţie să colaborăm 

pentru o delimitare corectă şi exactă a monumentelor istorice în teren, consecinţa fiind 

gravă mai ales în ceea ce priveşte siturile arheologice care uneori nu se regăsesc în PUG. 

Constatăm chiar că se practică sistemul evitării obţinerii avizului din partea Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Cultural, respectiv al serviciilor sale deconcentrate. În aceste 

condiţii, practica, sperăm de domeniul trecutului,  trecerii lor prin Consiliul Local şi 
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Judeţean le conferă caracter de lege iar sancţiunile noastre sunt lovite de nulitate, atâta 

vreme cât au valoare ca şi instrument de lucru. 

2. Elaborarea de documentaţii de urbanism pentru zonele protejate. Planurile 

Urbanistice Zonale – Zone Protejate sunt o condiţie absolut necesară pentru realizarea 

unei politici coerente de protejare a patrimoniului construit. În acest mod s-ar delimita 

clar şi strict parcelele cadastrale supuse regimului de protecţie, s-ar stabili reguli clare de 

construire în respectivele zone începând de la realizarea faţadelor, la materialele şi 

culorile permise a fi folosite, etc, toate acestea simplificând în acelaşi timp şi avizarea 

construcţiilor în respectivele zone, ceea ce ar conduce la reducerea birocraţiei. Recentele 

modificări la legea de protejare a monumentelor istorice aduc completări în delimitarea 

zonei de protecţie, tocmai pentru a se putea interveni şi a reduce din prevederea, care în 

unele situaţii ar fi prea largă, referitoare la o rază de protecţie de 100 m în mediu urban şi 

de 200 m în mediul rural. Necesitatea elaborării unor PUZ-ZP este susţinută şi de 

situaţiile cu care ne confruntăm în care vin la avizare lucrări care, datorită 

amplasamentului – de exemplu între blocuri, nu au cum să aibă o relaţie directă cu 

monumentul în raza de 100 de metri a căruia se află.  

În opinia noastră semnalizarea monumentelor istorice şi elaborarea de 

documentaţii de urbanism detaliate pentru zonele protejate sunt măsuri elementare 

care stau la baza unei protecţii reale a monumentelor istorice şi a siturilor 

arheologice. Deşi legislaţia în vigoare cuprinde asemenea prevederi şi stabileşte 

răspunderi clare, în mod real ele sunt considerate neimportante şi sunt percepute ca o 

povară financiară pe care o sacrifică în favoarea unora mai stringente legate de cele mai 

multe ori de infrastructură. 

Am dorit să atragem atenţia asupra  acestor aspecte legate de protejarea monumentelor 

istorice prin publicarea acestei liste a monumentelor istorice care au nevoie urgentă de 

intervenţii, în speranţa că forurile de  decizie la nivel judeţean – Instituţia Prefectului şi 

Consiliul Judeţean vor susţine eforturile Direcţiei pentru Cultură   Gorj de a păstra 
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patrimoniul construit valoros pe care Gorjul îl are şi care este o reală oportunitate în 

realizarea unei dezvoltări durabile a acestei zone. 

 

Compartiment Patrimoniu Cultural MOBIL 

Activitatea de control referitoare la patrimoniu arheologic și mobil a constat în 

efectuarea unui număr de 21 de controale privind respectarea Autorizațiilor emise în anul 

2019 de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și 2 verificări privind 

respectarea condițiilor de acreditare a muzeelor și colecțiilor publice aflate în subordinea 

autorităților administrației publice locale. 

Din punct de vedere al prezervării patrimoniului arheologic al județului Gorj, în 

anul 2019 au fost implementate două proiecte investiționale din domeniul gazelor 

naturale, ale căror beneficiari sunt Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 

Transgaz S.A. și S.C. OMV Petrom S.A. care, au evidențiat un număr de 15 situri 

arheologice. Urmare a monitorizării respectării prevederilor legale din domeniul protejării 

patrimoniului arheologic, instituția noastră a întocmit trei sesizări către Inspectoratul de 

Poliție Județean Gorj, privind abateri de la legislația din domeniu, în vigoare. Astfel, 

conform Adresei nr. 264/06.03.2019, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a fost sesizat 

referitor la nerespectarea Avizului conform nr. 06/03.12.2018 de către Societatea 

Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., conform Adresei nr. 

1252/02.08.2019 au fost sesizate lucări de construire în Situl arheologic de la Hurezani, 

efectuate în absența Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, care potrivit art. 

25, alin.(1), lit.e) din Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, se consideră 

distrugere a monumentelor istorice și se pedepsește potrivit prevederilor legii penale. 

Față de cele sesizate Direcția Județeană pentru Cultură Gorj a dispus sistarea lucrărilor de 

construire în Situl arheologic de la Hurezani până la luarea unei decizii în cadrul 

Comisiei Naționale de Arheologie, conforn Procesului Verbal nr. 1247/02.08.2019. 

Situația existentă a fost raportată Ministerului Culturii, precum și Instituției Prefectului-
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Județul Gorj prin Adresa nr. 1254/02.08.2019. Ultima sesizare, cu nr. 1289, a fost 

transmisă în data de 12.08.2019 și semnala lucrări de construire, care nu respectau avizul 

de specialiate al D.J.C. Gorj, precum și lucrări efectuate în Situl arheologic de la 

Jupânești în lipsa Certificatului de descărcare de sarcină arheologică. 

 Toate cele trei sesizări au semnalat încălcări ale legislației de protecție a 

patrimoniului arheologic în vigoare de către Societatea Națională de Transport Gaze 

Naturale Transgaz S.A., iar Ministerul Culturii și Comisia națională de Arheologie au fost 

înștiințate prin Adresele cu numere de înregistrare: 263/06.03.2019, 1255/02.08.2019, 

1290/12.08.2019, 1613/24.10.2019.  

Referitor la respectarea condițiilor de acreditare a muzeelor și colecțiilor publice 

aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, au fost realizate două 

controale la Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu, concretizate prin Procesul 

Verbal nr. 159/15.02.2019, conform căruia, instituției de specialiate din județul Gorj i-au 

fost aduse la cunoștință toate prevederile legale din domeniu, privind funcționarea și 

respectarea normelor privind conservarea bunurilor culturale mobile clasate.  
 

 

În 2019, activitatea compartimentului IMATERIAL s-a desfășurat astfel: 

 La monumentele de for public de pe raza județului Gorj se realizează o 

monitorizare permanenta din care se dorește să fie evidențiată starea acestora de 

conservare si unde este cazul si există posililitatea intrarea acestora in legalitate conform 

prevederilor legale.  

 În vederea conștientizării U.A.T. –urilor am derulat o acțiune în care le-am 

pus în vedere care sunt obligațiile conform Legii 120/2006 (Legea monumentelor de for 

public ) și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.. 

 Au fost eliberate un număr de 8 avize de amplasare a unor Monumente de For 

Public în Municipiul Târgu-Jiu în urma transmiterii documentațiilor la Comisia Națională 

a Monumentelor de For Public. Documentațiile menționate anterior au fost depuse de 
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Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare  ,, Constantin Brâncuși,, din Târgu-Jiu, 

operele fiind rezultatul  

Simpozionului Internațional de Sculptură ,, BRÂNCUȘIANA,, 2019: 

1. Pavilion de lună - amplasare Tg-Jiu, Parc-Insula Jiu, jud. Gorj 

2. The Silence of the Seea - amplasare Tg-Jiu, Parc-Insula Jiu, jud. Gorj 

3. Fragment of Something Bigger - amplasare Tg-Jiu, Parc-Insula Jiu, jud. Gorj 

4. Ecoul - amplasare Tg-Jiu, Parc-Insula Jiu, jud. Gorj 

5. Amprente - amplasare Tg-Jiu, Parc-Insula Jiu, jud. Gorj 

6. Universal nr.1 - amplasare Tg-Jiu, Parc-Insula Jiu, jud. Gorj 

7. Rezonanță - amplasare Tg-Jiu, Parc-Insula Jiu, jud. Gorj 

8. Poarta Soarelui - amplasare Tg-Jiu, Parc-Insula Jiu, jud. Gorj 
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AANNAALLIIZZAA    
acţiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice desfăşurate în anul 2019 de 

către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj 
  

I.  SCOP,  DIRECȚIE DE ACȚIUNE  ȘI  OBIECTIVE   ÎNDEPLINITE 
 
În anul 2019,  structurile de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj 

au fost implicate în executarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice în zona de competenţă,            
în scopul prevenirii tulburării ordinii publice, a protecţiei participanţilor, precum şi a combaterii  
faptelor de natură penală şi contravenţională. 

De asemenea, prevenirea faptelor antisociale pe timpul desfăşurării adunărilor publice a 
constituit o componentă importantă a activităţii efectivelor de jandarmi, reprezentând unul din 
atributele definitorii ale Jandarmeriei Române, menţionate în legea de organizare şi funcţionare.  În 
acest sens, cu prilejul executării misiunilor s-a acţionat pentru realizarea unui dialog continuu cu 
persoanele participante la adunările publice şi cu organizatorii,  cu privire la respectarea prevederilor 
legale referitoare la desfăşurarea respectivelor adunări, la modul de comportare al manifestanţilor şi al 
relaţionării cu forţele de ordine. 
            Principala direcție de a acțiune a structurilor de ordine publică în anul 2019, a constituit-o  
creșterea performanței activităților operative, iar principalele obiective îndeplinite au fost 
următoarele:  

• Asigurarea eficienţei şi eficacităţii misiunilor de ordine publică executate de structurile 
inspectoratului; 

• Întrebuinţarea eficientă şi optimizarea capacităţilor operative de acţiune ale structurilor, pentru 
asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică pe timpul activităţilor desfăşurate cu prilejul 
evenimentelor asociate Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene - Press Ro 2019 şi pe timpul desfăşurării 
alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale; 

• Asigurarea eficienţei activităţii de prevenire şi combatere a faptelor antisociale.  
 

Obiectivele inspectoratului au fost în corelare cu obiectivele cuprinse în Programul de  
guvernare 2018 – 2020, capitolul Afaceri interne, acțiunile consemnate în progam, incidente activității 
unității, fiind îndeplinite în totalitate. 

 
II. CADRUL  LEGAL  ȘI  PRINCIPIILE  APLICABILE  

             
                Cu prilejul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice efectivele de jandarmi au avut 
în vedere respectarea și punerea în aplicare a următoarelor acte normative și principii prioritare: 
     a)  Acte normative:  

-   Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,  
cu completările şi modificările ulterioare; 

-   Legea nr. 60/1991 republicată  privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 
-   Legea nr. 4 din 09.01.2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi 

jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-  Hotărârea Guvernului nr. 196 din 17.03.2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. 
de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea 
criminalităţii stradale;  

-  Hotărârea Guvernului nr. 779 din 23.09.2015, privind aprobarea Strategiei de realizare a ordinii 
şi siguranţei publice 2015 - 2020; 

-  Ordonanţa Guvernului nr. 30/2007, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 
Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu  modificările şi 
completările ulterioare 

-  Ordine şi dispoziţii de linie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.  
 

          b)  Principii prioritare:  
- Principiul legalităţii  (acţiunile jandarmilor  s-au executat  în spiritul şi cu respectarea legilor, 

iar participanții - în exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale - nu au fost supuşi 
decât îngrădirilor stabilite prin lege şi impuse de natura evenimentului); 

-  Principiul teritorial şi al mobilităţii forţelor (structurile de ordine publică ale 
inspectoratului au acționat conform competenţei teritoriale stabilite în mod corespunzător, în 
funcție de dispunere şi  de evoluţia situației operative); 

- Principiul prevenirii acţiunilor de tulburare a ordinii publice (au fost stabilite din timp 
măsurile necesare pentru evitarea producerii oricăror acte sau fapte de natură să aducă 
atingere ordinii publice, pentru evitarea amplificării acestora şi degenerării lor în acţiuni 
violente sau care să afecteaze grav ordinea publică); 

-  Principiul operabilităţii şi interoperabilităţii (a reflectat capacitatea şi disponibilitatea 
structurilor  de ordine publică ale inspectoratului  de a executa acţiuni în zona de competență 
și de a conlucra cu celelalte forțe de ordine publică pentru îndeplinirea misiunii);  

- Principiul nediscriminării (efectivele de jandarmi au adoptat un comportament corect, 
imparţial şi nediscriminatoriu, fără deosebire de rasă, sex, religie, naţionalitate, apartenenţă 
politică, avere sau origine socială, faţă de toţi cetăţenii); 

- Principiul colaborării permanente cu comunitatea (în îndeplinirea atribuţiilor ce le-au 
revenit, efectivele de jandarmi și-au desfășurat activitatea cu sprijinul și cu  concursul larg al 
cetăţenilor şi au  acţionat cu respect pentru public); 

- Principiul inviolabilităţii (efectivele de jandarmi au respectat  dreptul la viaţa, integritate 
fizică şi morală, precum şi atributele inseparabile personalităţii fiecărei persoane participante 
la manifestații ); 

- Principiul intervenţiei specializate şi cooperării (pentru executarea misiunilor de asigurare a 
ordinii publice folosirea forțelor  principale, de sprijin și a celor complementare s-a realizat în 
raport de atribuţiile legale, pregătirea şi dotarea specifică fiecărei categorii de forţe). 

 
III. CADRUL ORGANIZATORIC: 

                Structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj îşi desfăşoară 
activitate prin executarea misiunilor specifice la nivelul următoarelor unităţi administrativ – teritoriale / 
stațiuni: 

• municipiile Târgu Jiu şi Motru; 
• oraşele: Bumbeşti Jiu, Novaci, Târgu Cărbuneşti, Rovinari şi Tismana; 
• comuna Runcu; 
• stațiunea montană Rânca.  

              Fiecare structură de ordine publică are stabilită o anumită zonă de responsabilitate în vederea 
gestionării eficiente a misiunilor. 
              Dacă situaţia impune, pentru executarea misiunilor de ordine publică, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Gorj este sprijinit de Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova. 
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IV. ACTIVITĂŢI  PE  LINIE  PREVENTIVĂ: 

                  O prioritate a efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj premergător şi pe 
timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice  a constituit-o desfăşurarea  activităţilor 
preventive în scopul conştientizării organizatorilor și participanţilor cu privire la consecinţele juridice 
ale  faptelor antisociale, a informării acestora  cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care  le au,  
respectiv cu privire la   responsabilităţile ce revin  instituțiilor implicate în asigurarea unui climat de 
ordine și siguranță publică. 
                În acest sens, principalele activităţi pe linie preventivă derulate de inspectorat au constat în: 

 prezentarea principalelor prevederi legale care reglementează organizarea și desfășurarea 
adunărilor publice în cadrul ședințelor de avizare a adunărilor publice la care au participat  
organizatorii acestor adunări; 

 desfăşurarea unor întâlniri cu reprezentanţii organizatorilor de jocuri sportive, cu 
responsabilii de ordine şi siguranţă publică desemnaţi de aceştia, cu reprezentanţii Direcţiei 
Judeţene pentru Tineret şi Sport Gorj, ai Asociației Județene de Fotbal Gorj și cei ai 
instituţiilor cu atribuții în asigurarea măsurilor de ordine publică (I.P.J. Gorj, I.S.U.J. Gorj), 
precum și cu cei ai structurilor de poliţie locală şi cei ai societăţilor specializate de pază şi 
protecţie care asigură măsuri de ordine  publică la diferite evenimente sportive; 

 participarea în cadrul comisiilor constituite la  verificarea,  în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 4/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectării condițiilor de 
siguranță la arenele sportive  din mun.  Târgu - Jiu (Stadionul Municipal, Sala Sporturilor și  
terenul II sintetic din cadrul Complexului Sportiv Municipal) și din orașul                             
Târgu - Cărbunești (Stadionul ,,Cristinel Răducanu”) 

 desfășurarea unor ședințe de cooperare premergătoare desfășurării manifestațiilor sportive la 
care participat organizatorii și forțele de ordine publică,  unde au fost stabilite măsurile 
necesar a fi luate pentru desfășurarea competițiilor sportive în condiții de ordine și siguranță 
publică;  

 activităţi punctuale de informare executate în zilele de desfăşurare a  manifestaţiilor cu 
public numeros, de către personalul specializat din cadrul inspectoratului  cu atribuţii pe 
linie de prevenire şi combatere a faptelor antisociale; 

  desfășurarea unor ședinţe  interactive cu elevii  instituţiilor de învăţământ, în care au fost 
abordate teme  specifice de prevenire a delincvenţei juvenile, în baza parteneriatelor 
educaţionale încheiate în acest sens de inspectorat cu instituțiile de învățământ 
preuniversitar.  
 

V. PRINCIPALELE MĂSURI LUATE DE INSPECTORATUL DE JANDARMI 
JUDEŢEAN GORJ PE LINIA ASIGURĂRII MĂSURILOR DE ORDINE PUBLICĂ 
 

       Pentru desfășurarea într-un climat de normalitate civică a adunărilor publice, 
principalele măsuri luate la nivelul inspectoratului  au fost  următoarele: 
 identificarea locurilor de organizare a adunărilor publice; 
 relaţionarea cu autorităţile administraţiei publice locale; 
 relaţionarea cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în 

vederea stabilirii detaliilor de cooperare; 
 obţinerea de date şi informaţii de interes operativ; 
 analizarea datelor la dispoziţie, punctual, şi angrenarea efectivelor necesare pentru 

executarea misiunilor de asigurare a ordinii publice; 
 asigurarea ordinii publice în zonele de desfăşurare a manifestaţiilor şi pe traseele de 

afluire şi defluire a participanţilor;    
 constituirea capacităţilor de intervenţie specifice. 
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VI. ACŢIUNI DE ASIGURARE ŞI RESTABILIRE A ORDINII PUBLICE DESFĂŞURATE 

a) Asigurarea ordinii publice: 
 
În anul 2019 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj a executat un număr de 688 misiuni de 

asigurare a ordinii publice, faţă de 348 misiuni executate în anul 2018, înregistrându-se astfel o 
creştere cu 97,7% ( + 340 misiuni).  

 Această creştere a fost generată, în principal, de numărul de misiuni executate de efectivele 
inspectoratului în contextul:  

  desfăşurării activităţilor asociate exercitării de țara noastră a Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene - Press Ro 2019; 

  desfăşurării alegerilor europarlamentare, a unui referendum naţional şi a alegerilor 
prezidenţiale;  

  numărului de manifestaţii sportive organizate pe raza judeţului Gorj şi declarate în 
conformitate cu prevederile legale.   

           Situaţia comparativă a principalelor categorii de misiuni de asigurare a ordinii publice 
executate, se prezintă astfel: 

           
          În ceea ce priveşte repartizarea misiunilor pe segmentele urban – rural, au fost executate un 
număr de 652 acţiuni de asigurare a ordinii publice în mediul urban, în creştere cu 87,3 % ( + 304 
misiuni) faţă de anul 2018 şi 36 acţiuni în mediul rural, în scădere cu 40 % ( - 24 misiuni), faţă de 
aceeaşi perioadă de raportare, situaţia grafică prezentându-se după cum urmează:   
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Pe timpul adunărilor desfăşurate în spaţiul public, în anul 2019, la nivelul judeţului Gorj, au fost 
înregistrate situaţii de nerespectare a prevederilor legale, sens în care: 

 au fost sesizate organele de urmărire penală cu privire la săvârşirea a două fapte de natură 
penală, în creştere cu 2 fapte faţă de anul 2018 (an în care nu au fost constatate fapte de 
natură penală); 

 au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în valoare de 2000 lei, în 
scădere cu 74% ( - 9 sancţiuni contravenţionale) faţă de anul 2018. 
 

Pe genuri de misiuni, situația se prezintă astfel: 
• la manifestări sportive au fost constatate două infracţiuni (în anul 2018 nu au fost 

constatate infracţiuni) și au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale (faţă de patru în 
anul 2018); 

• la manifestări cultural-artistice au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale (faţă de 
zece în anul 2018). 

 

Concluzii: 
                

S-au înregistrat creșteri pe segmentele misiunilor de: 
• asigurare a ordinii publice la  manifestări sportive: creștere cu 28% ( + 16 misiuni) 

comparativ cu anul 2018, de la 41 misiuni la 57 misiuni; 
• asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale: creștere cu 100%  faţă de anul 

2018, de la nici o misiune executată în anul 2018, la 5 misiuni executate în 2019; 
• asigurare a ordinii publice pe timpul altor genuri de manifestări şi activităţi1: creștere 

cu 66,7 % ( + 339 misiuni) faţă de anul 2018, de la 169 misiuni la 508 misiuni. 
 

               S-au înregistrat scăderi pe segmentele misiunilor de: 
• asigurare a ordinii publice la manifestări cultural-artistice, comemorative şi 

religioase: scădere cu  8,5 % ( - 11 misiuni) faţă de anul 2018, de la 129 misiuni la 
118 misiuni; 

• asigurare a ordinii publice la manifestări de protest: scădere cu 33,3% (-3 misiuni) 
faţă de anul 2018, de la 9 misiuni la 6 misiuni. 

 
b) Restabilirea ordinii publice 
În anul 2019, la fel ca în anul 2018, la misiunile de asigurarea a măsurilor de ordine publică 

executate de efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj, nu au fost înregistrate intervenţii 
în forţă pentru restabilirea ordinii publice. 

 
VII. COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ 

      
         Cooperarea  între structurile participante la executarea misiunilor de asigurare a ordinii 
publice s-a realizat în bune condiții,  cu respectarea competențelor prevăzute de lege prin: 

a. realizarea schimbului operativ de date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative; 
b. organizarea și desfășurarea unor ședințe de cooperare/ activități de recunoaștere premergător  

executării misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestațiile publice și stabilirea unor 
măsuri adecvate asigurării unui climat de siguranță civică;  

c. punerea în aplicare a planurilor de acțiune integrate pentru asigurarea ordinii publice; 
d. conjugarea eforturilor acționale și acordarea sprijinului reciproc în vederea îndeplinirea 

atribuţiilor prevăzute de lege pe timpul executării misiunilor de asigurarea ordinii publice; 
e. participarea în cadrul comandamentului operațional constituit cu prilejul desfăşurării 

alegerilor europarlamentare, a unui referendum naţional şi a alegerilor prezidenţiale,  
f. informarea reciprocă cu privire la măsurile  luate și la aspectele de interes comun. 

                                                 
1 Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul misiuni cu prilejul activităţilor asociate Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene - Press Ro 2019, precum  şi pe timpul desfăşurării alegerilor europarlamentare, a Referendumului 
naţional şi a alegerilor prezidenţiale, asigurarea măsurilor de ordine publică în zona instituţiilor de învăţământ pe timpul 
desfăşurării examenelor de Bacalaureat, Evaluare naţională, titularizare şi definitivare în învăţământul preuniversitar, etc. 
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                   De asemenea, având în vedere situațiile în care efectivele din cadrul I.J.J. Gorj au fost 
insuficiente pentru  executarea misiunilor  de asigurare a ordinii publice, s-a  solicitat  sprijinul  
Grupării de Jandarmi Mobile  Craiova căreia i-au fost încredințate  16 misiuni de asigurare a ordinii 
publice prin  preluare integrală (planificare, organizare şi executare). 

                   A existat o foarte bună cooperare între I.J.J. Gorj și I.P.J. Gorj din punct de vedere al acordării 
sprijinului reciproc în vederea îndeplinirii atribuțiilor instituționale. I.J.J. Gorj a sprijinit permanent cu 
resurse umane și logistice structurile I.P.J. Gorj, pentru menținerea ordinii publice pe raza județului,                   
iar I.P.J. Gorj a răspuns ferm solicitărilor I.J.J. Gorj formulate pe linia asigurării măsurilor de ordine 
publică.  

 
VIII. NEAJUNSURI ŞI GREUTĂŢI: 

 
În anul 2019, pe linia executării misiunilor de asigurare a măsurilor de ordine publică,  

    I.J.J. Gorj s-a confruntat cu următoarele aspecte, de natură logistică: 
- gradul scăzut de dotare cu mijloace de mobilitate auto (în prezent gradul de dotare al 

inspectoratului este de 41%); 
- insuficienta dotare cu  veste distinctive a personalului specializat să desfășoare activități 

de Dialog  pe timpul  executării misiunilor; 
- insuficienta dotare cu  veste distinctive a personalului specializat să desfășoare activități 

pe linie de prevenire și combatere a faptelor antisociale pe  timpul  executării 
misiunilor; 

- insuficienta dotare cu aparatură video individuală a personalului care intră în contact 
direct cu persoane care pot aduce, prin acțiunile lor, amenințări la adresa siguranței 
desfășurării manifestațiilor; 

- insuficienta dotare a autoturismelor de intervenție cu rampe de semnalizare acustică și 
luminoasă;  

- insuficienta inscripționare a autoturismelor de intervenție cu denumirea 
,,JANDARMERIA”. 
 

Neajunsurile și greutățile menționate mai sus nu au pus în pericol siguranța cețățenilor pe  
timpul manifestațiilor cu public numeros și nu au incapacitat structurile de jandarmerie, care s-au 
adaptat, din punct de vedere organizatoric, la provocările apărute. 

  
IX.  CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢILOR 

             
              Misiunile executate de către efectivele inspectoratului s-au derulat fără incidente, tendinţa 
generală fiind de respectare a legii de către participanţi, de colaborare cu forţele de ordine şi de 
evitare a violenţelor.  
              Efectivele inspectoratului au acţionat în permanenţă în mod profesionist şi legal, 
asigurarea securităţii şi drepturilor constituţionale ale cetăţeanului reprezentând o prioritate în 
activităţile derulate.  
 Având în vedere numărul efectivelor care încadrează structurile operative, care au fost și 
sunt rulate permanent pentru executarea misiunilor de ordine publică (aproximativ 170), raportat la 
numărul misiunilor executate de inspectorat și la lipsa incidentelor pe timpul executării acestora, 
apreciem că diligențele depuse de personalul unității pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite 
instituției, au avut rezultatul scontat.  
 Un impact deosebit asupra capacității de gestionare a misiunilor de asigurare a măsurilor 
de ordine publică de către inspectorat l-a avut și inaugurarea, în luna octombrie 2019, a 
Stadionului Municipal Târgu Jiu. Privit prin prisma arhitecturii locului de dispunere și a 
dimensiunii acestuia, raportat la frecvența manifestațiilor sportive organizate2 ulterior deschiderii, 
s-a impus un efort susținut al structurilor I.J.J. Gorj în vederea gestionării eficiente a activităților 
pentru asigurarea securității participanților, iar în contextul folosirii acestuia, conform proiecțiilor 

                                                 
2 Stadionul Municipal Târgu Jiu a fost folosit pentru disputarea meciurilor în calitate de echipă gazdă de formațiile: 
C.S. Pandurii Lignitul Târgu Jiu, ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu și F.C. Universitatea Craiova 1948.  
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și complexității construcției, pentru manifestații sportive de nivel internațional, putem discuta de 
reale provocări în domeniul asigurării ordinii publice.   
              În relație cu evoluţia situaţiei operative, cu tendințele existente în contextul actual  și 
necesitatea  eficientizării misiunilor,  se impune  îmbunătățirea cadrului  legal incident în activitatea de 
asigurare a ordinii publice. 
              În acest context, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, au fost inițiate 
demersuri pentru modificarea a cadrului legal aplicabil Jandarmeriei Române și implicit misiunilor de 
asigurare a ordinii publice ( Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei 
Române, Legea nr. 60/1991 – republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, 
Legea  nr.  61/1991 pentru sancționarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și 
a altor acte normative). 
  

 

VII. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020: 
                    
                     Pentru anul 2020, pe linia executării misiunilor de ordine publică, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Gorj are stabilite următoarele obiective principale: 

 Asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine publică executate de structurile  
operative; 

 Întrebuințarea eficientă și optimizarea capacităților operative de acțiune ale structurilor,  
pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării alegerilor locale și a 
celor parlamentare; 

 Asigurarea eficienței activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale, prin  
corelarea acțiunilor executate în concordanță cu infracționalitatea stradală înregistrată în analizele 
elaborate la nivelul  structurilor teritoriale  ale M.A.I.  

 
 

INSPECTOR  ŞEF AL I.J.J. GORJ 
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INTRODUCERE
• Obiectiv prioritar: producerea de statistici oficiale naționale și europene, sub forma unor 

indicatori statistici, în condiții de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei 
rezidente, a structurii demografice şi socio-economice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, 
precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează 
locuinţele.

• Trăsăturile esenţiale ale unui recensământ al populaţiei
a) Enumerarea individuală
b) Simultaneitate 
c) Universalitate în cadrul unui teritoriu definit
d) Disponibilitatea unor date de arie restrânsă 
e) Periodicitate definită 



1. LEGISLAȚIA SPECIFICĂ
Regulamentul (CE) nr.763/2008 al Parlamentului European şi al Comisiei privind recensămintele populaţiei şi
locuinţelor, precum şi de alte 4 regulamente de punere în aplicare a regulamentului nr.763/2008 și anume :
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în
ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește
modalitățile și structura rapoartelor de calitate precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.1151/2010;
- Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date 
statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acțiuni statistice
directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, 
geocodate la nivel de griduri de 1 km2



Proiectul de Ordonanță de urgență privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei
şi Locuinţelor din România în anul 2021 a fost însușit de către S.G.G. şi este în curs de avizare de 
către instituțiile avizatoare.
 Hotărâri ale Guvernului referitoare la:
- componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare a 
Recensământului și, respectiv, a Unităților Județene de Implementare a Recensământului
- stabilirea formei și conținutului instrumentarului recensământului, a clasificărilor și nomenclatoarelor utile 
recensământului
- specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative
- bugetul recensământului



• Delimitarea atribuţiilor fiecărei instituţii implicată în Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, prin stabilirea clară a responsabilităților
• Precizarea prin lege a obligativităţii participării persoanelor la recensământul de probă
• Explicarea mai exactă a beneficiilor desfăşurării recensământului, a necesităţii şi obligativităţii participării întregii populaţii a ţării
• Necesitatea existenţei unui purtător de cuvânt al CCRPL2011 şi definirea criteriilor de angajare acesteia
• Obligativitatea Primăriilor de a actualiza Nomenclatura stradală a fiecărei localităţi înainte de efectuarea etapei de sectorizare
• Neprecizarea în legislaţie a nivelelor de dezagregare a rezultatelor finale ale RPL2011
• Stabilirea categoriilor de personal care pot fi angajate pentru a desfăşura activităţi de colectare a datelor de recensământ şi lipsa 

unor criterii clare de selectare a personalului RPL2011, definite prin lege
• Stabilirea prin lege a caracterului de ”Mesaj de interes public” pentru spoturile şi emisiunile radio şi TV transmise de Televiziunea 

publică şi de către posturile naţionale de radio
• Definirea prin lege a instituţiilor, respectiv a persoanelor îndreptăţite să aplice sancţiuni, precizarea clară a circumstanţelor în care 

se aplică acestea şi a destinaţiei finale a amenzilor
• Discrepanţa foarte mare între responsabilităţile personalului de recensământ şi mărimea indemnizaţiei primite
• Fluctuaţia foarte mare a personalului de recensământ

2. PROBLEME/ DIFICULTĂȚI 
ÎNTÂMPINATE ÎN RUNDA 2011



3. POSIBILE SCENARII PENTRU VIITORUL 
RECENSĂMÂNT DIN ROMÂNIA

Modul cum “va arăta” viitorul recensământ în România depinde de foarte mulţi factori, dintre care putem enumera:
• obiectivele viitorului recensământ şi rolul său în noul sistem al statisticii demografice şi de populaţie
• atitudinea populaţiei faţă de această operaţiune statistică şi faţă de organismele care o organizează;
• stadiul de dezvoltare al sistemului statistic românesc la momentul 2021;
• instituţiile care urmează să fie implicate în această acţiune şi responsabilităţile ce vor reveni fiecăreia dintre acestea;
• programul de observare (lista de variabile care trebuie colectate) stabilit prin regulamente ale Uniunii Europene;
• nivelul bugetului alocat de către Guvern;
• tehnologia existentă la momentul 2020 şi capabilitatea organismelor care organizează recensământul populaţiei şi 

locuinţelor de a o implementa şi utiliza cu maximă eficienţă;
• calitatea resurselor umane implicate în această operaţiune statistică;
• existenţa unor surse administrative pretabile pentru utilizare în scop statistic şi posibilitatea accesului la acestea în 

scopuri de prelucrare statistică;
• climatul economic şi politic din ţară la momentul de referinţă etc;
• capacitatea INS de a proiecta, organiza, implementa şi conduce un nou recensământ.



 Obiectivele viitorului recensământ şi rolul său în noul sistem al statisticii demografice şi de populaţie
Necesităţile de informaţii statistice ale diferitelor organisme internaţionale impun recensământului noi indicatori:
• migraţie (fluxuri migratorii, mobilitatea în interiorul ţării – navetismul sau fluxurile de mobilitate între statele membre UE) 
• mobilitatea socială (originea gospodăriilor- prima şi a doua generaţie de imigraţi)
• producerea de statistici privind persoanele fără adăpost
• căutarea de locuri de muncă în afara ţării dar în interiorul Uniunii (lucrătorii trans-frontalieri, cetăţenii care studiază peste 

hotare, cercetătorii care desfăşoară cercetări în alte state membre, persoane care desfăşoară voluntariat în alte ţări, numărul 
persoanelor care trec graniţa pentru îngrijirea sănătăţii şi mobilitatea persoanelor cu dizabilităţi, migraţia circulară etc.)

• subiecte legate de familie: căsătorii şi parteneriate civile mixte, divorţuri şi separări internaţionale, cazuri de custodie 
acordată unor părinţi care trăiesc în state diferite, cazuri de succesiuni în state diferite etc. 



CERINŢE PRESTABILITE
- trebuie să fie posibilă colectarea unui set predefinit de variabile stabilit prin Regulamentul CE nr. 763/2008 al 
Parlamentului European şi al Comisiei privind recensămintele populaţiei şi locuinţelor;
- trebuie să se asigure posibilitatea de producere a unor indicatori statistici privind populaţia, gospodăriile şi nucleele 
familiale până la nivelul celor mai mici unităţi administrativ teritoriale, dar şi la nivel de griduri de 1 km2;
- înregistrarea persoanelor trebuie să se realizeze în conformitate cu criteriul reşedinţei obişnuite pentru o perioadă 
continuă de cel puţin 12 luni sau a intenţiei de a rămâne la o anumită adresă pentru cel puţin 12 luni;
- utilizarea la maxim a informaţiei statistice existente în sursele administrative din România în vederea reducerii 
costurilor;
- metodologia aleasă trebuie să asigure în totalitate confidenţialitatea datelor în toate etapele recensământului, de la 
colectare până la publicarea rezultatelor şi arhivarea lor.



4. OPORTUNITĂȚI ȘI RISCURI
OPORTUNITĂȚI
• Desfășurarea concomitentă în toate statele membre a recensământului
• Răspândirea rapidă a accesului la Internet în România după 2011
• Experiența recensământului anterior
• Diversificarea metodelor și canalelor prin care se poate face promovarea și comunicarea 

informațiilor 
• Tehnologia modernă a devenit mai accesibilă atât publicului larg
• Apariția unor noi surse de date administrative și îmbunătățirea celor existente în anul 2011
• Creșterea gradului de cultură statistică a populației



RISCURI
• Întârzierea aprobării legislației naționale specifice
• Reacția populației față de recensământ (neînțelegerea necesității)
• Disponibilitatea cu întârziere a fondurilor necesare pregătirii recensământului
• Reacția negativă a mass-media față de recensământ 
• Transmiterea unor informații greșite sau tendențioase despre recensământ
• Lipsa sau insuficiența resurselor financiare 
• Imposibilitatea angajării unui personal calificat
• Riscul amânării sau întârzierii lucrărilor 
• Lipsa accesului la sursele administrative sau imposibilitatea utilizării lor în scopuri statistice
• Riscul unor posibile atacuri cibernetice 
• Blocarea sistemului de colectare on line în perioada de colectare a datelor
• Imposibilitatea construirii bazei de date geospaţiale privind locuințele
Nedesfășurarea la timp a recensământului atrage după sine declanșarea procedurii de 
INFRINGEMENT pentru încălcarea legislației europene.



5. ELEMENTE DE NOUTATE PENTRU VIITORUL 
RECENSĂMÂNT

- separarea, într-o mare măsură, a recensământului clădirilor/locuinţelor de 
recensământul populaţiei;

- creşterea gradului de valorificare a datelor din sursele administrative;
- utilizarea cu prioritate a auto-recenzării on-line;
- optimizarea fluxului de colectare a datelor prin utilizarea tabletelor ceea ce va conduce 

la înlocuirea totală a formularelor pe hârtie cu formulare on-line și eliminarea etapei de 
introducere a datelor.



6. PREGĂTIREA RECENSĂMÂNTULUI 2021
STUDIU PRELIMINAR PREGĂTIRE IMPLEMENTARE

2014-
2016 2017 2018 2019-

2020 2021 2022-
2023

-Evaluarea rundei 2011
-Studierea experienţei 
altor state
-Documentare privind 
alte tipuri de 
recensăminte

-Studierea şi analiza
surselor administrative 
existente
-Studierea legislației
europene în domeniu
- Dezvoltarea legislației
naționale specifice

-Aprobarea legislaţiei naționale
specifice
- Elaborarea legislației naționale
secundare
-Achiziţii hard şi soft
-Construirea sistemului
informatic integrat
-Desfăşurarea recensământului
de probă
-Pregătirea campaniei de 
promovare (2019)
- Proiectarea instrumentarului 
- Informarea opiniei publice
- Desfășurarea campaniei de 
promovare

- Realizarea proiectelor de instrumentar
-Elaborarea proiectului de Lege a recensământului 2021 
-Consultarea instituţiilor responsabile privind
desfăşurarea recensământului din 2021
- Elaborarea Strategiei generale a RPL2021

-Desfăşurarea 
campaniei de
promovare (2020-
2021)
-Organizarea 
recenzării în teren
-Desfăşurarea 
recenzării (on-line 
şi in teren)

-Prelucrarea 
şi validarea 
datelor
-Publicarea 
rezultatelor



7. ETAPELE RECENSĂMÂNTULUI POPULAŢIEI ŞI 
AL LOCUINŢELOR DIN ANUL 2021 

1. ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE A INFRASTRUCTURII 

• Consultări cu principalele instituţii cu responsabilităţi
• Realizarea strategiei generale a RPL2021 și a Strategiei de comunicare a recensământului
• Elaborarea legislaţiei specifice şi promovarea ei
• Stabilirea responsabilităţilor fiecărei institutii implicate în pregătirea şi implementarea RPL2021, prin legislaţie specifică
• Conceperea proiectului de buget general şi pe componente
• Stabilirea modalităţilor de colectare a diferitelor categorii de variabile (directă, indirectă, derivate etc.) pentru RPL2021 şi

elaborarea algoritmului de lucru
• Pregătirea instrumentarului pentru diverse variante de colectare a datelor (formulare, manuale, ghiduri, clasificări şi

nomenclatoare, suport de instruire etc.)
• Studierea surselor administrative pentru identificarea posibilităţii de preluare a variabilelor de recensământ
• Proiectarea machetelor de tabele şi realizarea soluţiei IT de generare a tabelelor pentru prezentarea rezultatelor provizorii și a

celor definive ale RPL 2021



2. ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE A COLECTĂRII DATELOR 
• Constituirea UCIR la nivel central şi a UJIR nivel local – şi demararea activităţilor acestor unități
• Realizarea Campaniei de Promovare și Comunicare a recensământului
• Realizarea Caietului de sarcini pentru achiziţia serviciilor de realizare a campaniei de publicitate şi promovare a RPL2021
• Realizarea aplicaţiilor informatice pentru toate procedurile automate

• Realizarea aplicaţiei web de accesare a hipercuburilor, în conformitate cu cerinţele Regulamentului UE nr. 2017/712 al Comisiei
care stabilește un cadru unitar de diseminare a rezultatelor recensămintelor populaţiei şi locuințelor din runda 2020

• Desfăşurarea recensământului de probă trim IV 2020
• Realizarea sectorizării teritoriului (definirea sectoarelor de recensământ) RPL2021
• Selectarea și instruirea personalului de recensământ de către UJIR-uri 366 recenzori, 21 recenzori sefi(municipii şi oraşe),
• 70 coordonatori la nivel de UAT
• Repartizarea tabletelor și a altor materiale în județe și respectiv recenzorilor
• Desfăşurarea acţiunilor de comunicare și promovare a recensământului atât înainte cât şi în timpul colectării datelor, astfel încât

populaţia să intre în posesia informaţiilor corecte transmise de către INS



3. COLECTAREA PROPRIU-ZISĂ A DATELOR DE RECENSĂMÂNT
• Recensământul clădirilor şi locuinţelor
• Recensământul persoanelor
În anul 2020 și perioada ianuarie – august 2021, se realizează construirea bazei de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri și locuințe;
În perioada iulie – noiembrie 2021 se desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei și locuințelor:

-colectarea indirectă (din surse administrative) luna iulie 2021( se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului 
identificate în surse administrative; Pentru fiecare persoană alocată unei adrese de domiciliu din RNEP se completează o serie de variabile din formularul electronic individual 
prin preluare din sursele administrative disponibile).  Identificarea persoanelor se realizează pe baza CNP.

-colectarea on-line august - septembrie 2021(se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale și a celor referitoare la gospodării, locuințe și clădiri –
auto-recenzarea on-line)

-colectarea în teren octombrie-noiembrie 2021(colectarea prin interviu față-în-față asistată de calculator a înregistrărilor individuale, pentru acele persoane 
pentru care nu s-a realizat auto-recenzarea on-line; colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor și locuințelor, pentru care nu s-a realizat auto-recenzarea on-line). 
• Predarea materialelor de recensământ de către recenzori către UJIR-uri

4. PRELUCRAREA DATELOR
• Controlul şi validarea datelor
• Controlul integrităţii înregistrărilor 
• Controlul corectitudinii datelor înregistrate
• Agregarea datelor în formatele pregătite pentru diseminarea rezultatelor

5. DISEMINAREA REZULTATELOR
• Diseminare rezultate provizorii
• Diseminarea rezultatelor definitive



8. CARACTERISTICI ALE RECENSĂMÂNTULUI 
POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR DIN ANUL 2021

• Tipul de recensământ: combinat (surse administrative şi colectarea de la populaţie asistată de calculator)
• Metode de colectare a datelor

- auto-recenzare - CAWI
- colectare a datelor în teren prin utilizarea dispozitivelor mobile (tablete) - CAPI
- valorificarea datelor din sursele adminstrative şi de la terţi – colectare indirectă

 Momentul de referinţă al recensământului: ora “0” a zilei de 1 mai 2021
 Tipuri de date

− date privind structura demografică și mobilitatea populaţiei rezidente;
− caracteristicile etno-culturale ale populaţiei rezidente;
− caracteristicile educaționale ale populației rezidente;
− date privind migrația internă și internațională;
− caracteristicile economice ale populaţiei rezidente;
− date privind tipologia gospodăriilor şi a nucleelor familiale;
− date privind clădirile în care se găsesc locuințe;
− date privind structura fondului de locuinţe;
− date privind condiţiile de locuit.



 Surse administrative utilizate pentru colectarea indirectă a datelor de 
recensământ 

− Registrul Naţional de Evidenţa Persoanei (RNEP) – gestionat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 
şi Administrarea Bazelor de Date;

− Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate – D112 – gestionată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

− Registrul de Evidenţă a Salariaţilor – IM – gestionat de Inspecţia Muncii;
− Baza de date CNPP – gestionată de Casa Naţională de Pensii Publice;
− Baza de date CNAS – gestionată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
− Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care 

desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – D70 – gestionată de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

− Registrul de evidenţă a  beneficiarilor de alocaţie de stat pentru copii, alocaţie de susţinere a familiei şi 
de ajutorul minim garantat – gestionat de Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială;

− Baza de date a elevilor înscrişi în anul şcolar 2011-2012 – gestionată de Ministerul Educaţiei Naţionale.



 Fluxul de prelucrare
a datelor

PROIECTAREA SISTEMULUI 
INFORMAŢIONAL

PRELUAREA DATELOR DIN 
SURSELE ADMINISTRATIVE

BAZA DE 
MICRO-DATE 
INIŢIALĂ (BMI)

COLECTARE DATE prin
CAWI şi CAPI

PRELUCRARE ȘI VALIDARE 
DATE

ASIGURAREA COMPLETITUDINII 
DATELOR

GENERAREA ŞI 
POPULAREA PARȚIALĂ A 

BMI

AGREGAREA DATELOR 

BAZA DE MICRO-
DATE FINALĂ 

(BMF)

BAZA DE MICRO-
DATE 

OPERAŢIONALĂ 
(BMO)

DISEMINAREA 
REZULTATELOR



9. MODALITĂŢI DE DISEMINARE A REZULTATELOR
 Rezultate provizorii – un set redus de tabele de prezentare a rezultatelor provizorii, cu cei mai importanți indicatori
 Rezultate definitive – un set de tabele de prezentare a rezultatelor definitive, cu principalii indicatori, hărți și grafice
 Raport de calitate al RPL 2021, în conformitate cu cerinţele Regulamentului nr. 2017/881 din 23 mai 2017 al Comisiei
 Publicația sintetică „Recensământul populației și locuințelor în România”
 4 volume tematice de prezentare a rezultatelor definitive ale RPL 2021, publicate exclusiv on-line pe site-ul 

www.recensamantromania.ro:
− volumul I : Populaţie – Structură demografică
− volumul II : Populaţie – Structura social-economică 
− volumul III : Clădiri, locuinţe, gospodării
− volumul IV : Populaţie – Structura etnică şi confesională

 Indicatori statistici privind populația și unitățile de locuit calculați pe baza datelor colectate la recensământul din 
România, publicate prin intermediul aplicației de hipercuburi a Eurost

http://www.recensamantromania.ro/


Consiliul de 
Comunicare și 
Transparență

Comisia Centrală 
pentru 

Recensământul 
Populației 

si Locuințelor

Recensământul 
Populației și 
LocuințelorInstituții care 

dețin surse 
administrative

Populația

Mass-media

Unități 
Județene de 

Implementare a 
Recensămân-

tului

Unitatea de
Coordonare si

Implementare a 
Recensământului

10. ENTITĂȚI RESPONSABILE DE PREGĂTIREA, 
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

RECENSĂMÂNTULUI 



CONSILIUL DE COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ - ATRIBUŢII:

• promovează recensământul și comunică opiniei publice principalele caracteristici ale recensământului, modalităţile 
de organizare şi de recenzare, drepturile şi obligaţiile ce revin persoanelor, modalităţile de diseminare și 
semnificația rezultatelor provizorii şi a celor definitive;

• asigură transparența modului de lucru în ceea ce privește pregătirea și desfășurarea recensământului sub aspectul 
respectării deontologiei profesionale pe parcursul desfășurării recensământului;

• susține efectuarea recensământului, mobilizează populația prin mesaje și apariții în mass-media.



CONSILIUL DE COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ- COMPONENȚĂ:
• preşedintele Academiei Române; 
• un reprezentant al Administrației Prezidențiale; 
• trei reprezentanţi ai Parlamentului României;
• un reprezentant al grupurilor parlamentare ale minorităților naționale din Parlamentul României;
• un reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie a României;
• un reprezentant al Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român;
• un reprezentant al Academiei Române;
• trei reprezentanți ai organizaţiilor non-guvermentale din domeniul dezvoltării economice și sociale; 
• un reprezentant al Societății Române de Televiziune, denumită în continuare S.R.T.; 
• un reprezentant al Societății Române de Radiodifuziune, denumită în continuare S.R.R.;
• doi reprezentanți ai presei scrise din domeniul economico-social, financiar;
• un reprezentant al mediului universitar cu profil economic și sociologic;
• doi reprezentanţi ai institutelor de cercetare cu profil economic, social și sociologie. 



COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021
 Răspunde de pregătirea, conducerea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului. 
 Atribuţii principale:
• adoptă hotărâri în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de legislația specifică recensământului;
• aprobă Programul de desfăşurare al activităţilor RPL2021, metodologia de recenzare şi de prelucrare a datelor;
• aprobă normele de funcționare și atribuțiile comisiilor de recensământ județene, a municipiului București, municipale, 

orășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale;
• coordonează implementarea legislației primare și secundare a recensământului;
• aprobă metodologia de realizare a sectorizării teritoriului, îndrumă acţiunile de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-

teritoriale în sectoare de recensământ;
• coordonează acţiunile de recrutare şi instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;
• aprobă Strategia de Promovare și Comunicare a recensământului;
• publică rezultatele provizorii ale recensământului;
 La nivel teritorial se constituie comisii de recensământ județene, a municipiului București, municipale orășenești, ale 

sectoarelor municipiului București și comunale.



UNITATEA DE COORDONARE ȘI IMPLEMENTARE A RECENSĂMÂNTULUI 
POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

• are rolul de pregătire și organizare a tututor fazelor recensământului la nivel central și local
• UCIR este un organism intern al INS, coordonat de către un coordonator general
• UCIR este organizat în 4 echipe tematice ale RPL2021, formate la rândul lor din sub-componente
• fiecare echipă tematică este condusă de către un responsabil de tematică



COORDONATORUL GENERAL - RESPONSABILITĂȚI:
• Coordonează fazele de pregătire și planificare: stabilirea obiectivelor și a rezultatelor așteptate, 

planificarea activităților, estimarea resurselor necesare etc.;
• Este cel mai înalt decident în problemele majore ale RPL2021;
• Reprezintă UCIR în relația cu Guvernul și alte instituții cu privire la activitățile RPL2021;
• Colaborează cu CCRPL2021 pentru implementarea recomandărilor și deciziilor acesteia;
• Urmărește ca eforturile și resursele financire să fie proporționale cu rezultatele ce urmează a fi obținute;
• Asigură alocarea corectă și judicioasă a resurselor RPL2021;
• Formulează răspunsuri și găsește soluții la probleme majore ale RPL2021 care au implicații serioase 

asupra programului recensământului;
• Informează opinia publică asupra diferitelor aspecte generale ale recensământului;
• Identifică, împreună cu responsabilii de tematici, riscurile potențiale ce pot periclita sau împiedica

desfășurarea în bune condiții a recensământului și stabilește măsurile de contracarare a acestora;



RESPONSABILUL DE TEMATICĂ - RESPONSABILITĂȚI:
• Programează și monitorizează toate activitățile din sfera de competență;
• Identifică etapele, sub-etapele și activitățile aferente acestora ce trebuie desfășurate;
• Identifică riscurile potențiale din domeniul de responsabilitate și stabilește măsurile de contracarare a acestora;
• Gestionează echipa de lucru, atribuie responsabilitățile în cadrul acesteia și definește output-urile intermediare și

finale;
• Evaluează calitatea output-urilor intermediare și finale și ia măsuri pentru realizarea acestora în parametrii

corespunzători de calitate;
• Urmărește respectarea termenelor intermediare și finale din programarea activităților;
• Ia măsurile care se impun în cazul unor evenimente neprevăzute care pot conduce la întârzieri sau chiar la 

neîndeplinirea unor activități;
• Raportează Coordonatorului general orice aspect care necesită decizia acestuia sau a întregii echipe de 

management a recensământului;
• Colaborează cu celelalte echipe și cu responsabilii lor pentru probleme care necesită luarea unor decizii în comun;



UNITĂȚILE JUDEȚENE DE IMPLEMENTARE 
A RECENSĂMÂNTULUI

• Răspund de implementarea recensământului pe plan local;
• Colaborează cu instituțiile administrației publice locale pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a 

recensământului pe plan local;
• Răspund de respectarea termenelor prevăzute în Programul de desfăşurare al activităţilor RPL;
• Asigură selecția personalului de recensământ de la nivel local;
• Asigură, în cel mai scurt timp, înlocuirea personalului de recensământ devenit indisponibil;
• Realizează repartizarea personalului de recensământ pe sectoare de recensământ;
• Participă la realizarea sectorizării teritoriului prin actualizarea bazei de date privind clădirile și locuințele;
• Monitorizează activitatea recenzorilor șefi și a recenzorilor pe parcursul activității acestora;
• Pregătesc legitimațiile și celelalte materiale pentru recenzori;
• Asigură repartizarea materialelor recenzorilor, recenzorilor șefi și coordonatorilor;
• Sprijină recenzorii șefi și recenzorii aflați în situații dificile sau pe cei care solicită diverse informații;
• Oferă răspunsuri întrebărilor referitoare la recensământ formulate pe plan local de către organismele mass-

media, alte instituții și organizații și de către populație;
• Certifică volumul și calitatea activității recenzorilor, recenzorilor șefi și coordonatorilor in vederea efectuării plății ;



PLATA COLECTĂRII DATELOR STATISTICE PENTRU RPL2021
• Finanțarea recensământului va fi realizată printr-un program distinct, denumit “Recensământul Populației și 

Locuințelor din România în anul 2021”, anexă la bugetul ordonatorilor principali de credit;
• Pentru anul 2021, sumele pentru finanțarea cheltuielilor cu plata recenzorilor, recenzorilor șefi și 

coordonatorilor, în vederea colectării datelor statistice, sunt prevăzute în bugetul M.A.I.;
• Fundamentarea anuală și pe județe a sumelor necesare plății recenzorilor, recenzorilor șefi și coordonatorilor 

se realizează de către I.N.S și este însușită de către M.A.I.;
• În baza fundamentării pe județe a sumelor necesare pentru realizarea programului “Recensământul 

Populației și Locuințelor din România în anul 2021”, M.A.I. defalcă și aprobă, pe instituții ale prefectului, 
creditele bugetare și de angajament cu această destinație;

• Pentru buna desfășurare a RPL2021  primarii sunt autorizați  să contracteze  și să plătească de la bugetele 
locale  colectarea datelor statistice de către  recenzori, recenzori șefi și coordonatori;

• Prefecții vor transfera, prin Ordin, sumele necesare către unitățile administrativ teritoriale din județele lor;
• Fundamentarea pe ani și pe comune, orașe, municipii și sectoare  ale municipiului București  a sumelor 

necesare plății colectării datelor statistice de către recenzori, recenzori șefi și coordonatori se face de  D.T.S.-
uri și se însușește de către prefecți;



• Sumele transferate se reflectă în bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor 
municipiului București, aprobate conform legii și vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea programului 
“Recensământul Populației și Locuințelor din România în anul 2021” ;

• Contractele pentru colectarea datelor statistice  se încheie de către primarii UAT-urilor, în baza listelor  
nominale cu recenzori, recenzori șefi si coordonatori selectați de UJIR-uri. Listele nominale sunt 
înaintate primarilor sub semnătura conducătorilor UJIR ;

• Primarii comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor municipiului București sunt autorizați să 
ordonanțeze cheltuielile pentru plata colectării datelor statistice pentru RPL2021 prin prevederile HG 
privind bugetul RPL ;

• Ordonanțarea cheltuielilor se realizează în baza “Situației privind recepția cantitativă si calitativă a 
chestionarelor și a activităților de coordonare, îndrumare și control”,  comunicată primarilor de către 
UJIR, sub semnătura șefilor acestora ;

• Plățile pentru colectarea datelor statistice se fac conform legii, în baza “Situațiilor de plată”, 
comunicate primarilor de către UJIR, sub semnătura șefilor acestora ;

• UCIR va elabora norme privind conținutul și forma documentelor necesare efectuării plăților.



11. COLABORAREA CU ALTE INSTITUŢII ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE
• Ministere și alte instituții responsabile de recensământ

- Ministerul Afacerilor Interne – conduce CCRPL2021
- Serviciul de Telecomunicații Speciale - are rol în asigurarea condiţiilor 

tehnice şi securizarea serviciilor de transmisiune a datelor
• Autorităţi ale administraţiei publice locale sau alte instituţii:

− Prefecturile şi Consiliile judeţene;
− Prefectul şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti;
− primarii şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor 

municipiului Bucureşti;



 Prefectul, prin structurile de specialitate ale instituției prefectului, are următoarele atribuţii:
− constituie, prin ordin, comisiile județene de recensământ, respectiv comisia municipiului 

București, în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu instrucțiunile CCRPL2021;
− asigură spaţiile, mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare desfăşurării activităţii de 

recensământ a UJIR-urilor și a comisiilor județene, respectiv a Municipiului București pentru 
recensământul populației și locuințelor; asigură depozitarea şi păstrarea în condiţii 
corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum şi a altor mijloace necesare 
desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ;

− supraveghează şi se asigură că acţiunile de verificare, completare şi actualizare a denumirii 
străzilor, de numerotare a clădirilor, precum şi de stabilire a limitelor administrative/geografice 
ale UAT-urilor şi ale localităţilor componente, se finalizează până la data de 31 august 2020, în 
scopul delimitării sectoarelor de recensământ;   

− asigură spaţiile necesare desfăşurării instruirilor personalului de recensământ; 



− sprijină personalul de recensământ pentru asigurarea accesului acestuia în complexele 
rezidenţiale aflate în proprietate privată, în cele aparţinând cultelor religioase, precum şi în 
zonele identificate cu risc infracțional ridicat; 

− sprijină UJIR în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ;
− virează din bugetul propriu în bugetul primăriilor sumele necesare efectuării plății personalului de 

recensământ;
− sprijină UJIR în colectarea, verificarea şi returnarea către I.N.S, a tuturor instrumentelor şi a 

materialelor auxiliare utilizate, la 15 zile după încheierea activităţilor de recenzare;
− asigură, pentru facilitarea accesului în locațiile greu accesibile, mijloacele de transport sau 

identifică soluțiile pentru asigurrea acestora, necesare pregătirii şi efectuării recensământului şi a 
recensământului de probă la termenele şi pe duratele prevăzute în graficele elaborate de UCIR.



 Primarii au următoarele atribuții:
−constituie, prin dispoziție, comisiile municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului 
București și comunale, în conformitate cu instrucțiunile CCRPL2021;
−asigură recrutarea și plata personalului de recensământ din teritoriu, selectat de INS prin DTS-
uri;
−asigură spaţiile, mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare desfăşurării activităţii de 
recensământ a comisiilor municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orășenești și 
comunale; 
−asigură verificarea, completarea şi actualizarea denumirii străzilor şi numerotarea clădirilor, 
precum şi limitele administrative/geografice ale UAT-urilor şi ale localităţilor componente, până la 
data de 31 august 2020, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ, utilizând în mod 
obligatoriu, aplicația informatică pusă la dispoziție de I.N.S.;



− participă la împărţirea localităţilor în sectoare, secţii şi circumscripţii de recensământ, 
potrivit metodologiei de realizare a sectorizării teritoriului şi sub îndrumarea UJIR; 

− organizează instalarea unor posturi de lucru în spaţii special amenajate, cu echipamente 
și personal puse la dispoziție de UJIR, în scopul realizării auto-recenzării asistate a 
populaţiei, conform normelor stabilite de către UCIR; 

− informează populaţia despre existenţa, locul unde sunt amplasate spaţiile special 
amenajate pentru realizarea auto-recenzării şi programul lor de funcţionare; 

− sprijină UJIR în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ; 
− sprijină UJIR în colectarea, verificarea şi returnarea către I.N.S, la 15 zile după încheierea 

activităţilor de colectare a datelor, a tuturor instrumentelor şi a materialelor auxiliare 
utilizate; 



 Ministerele şi alte instituţii care deţin surse administrative sau gestionează date privind 
persoanele, clădirile, locuinţele, spaţiile colective de locuit, gospodăriile şi familiile vor avea obligaţia 
stipulată prin viitoarea Lege a recensământului de a pune la dispoziţia INS variabilele necesare 
construirii indicatorilor statistici finali.

 Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară trebuie să asigure informaţii detaliate 
privind distribuţia teritorială a clădirilor şi locuinţelor precum şi pentru sectorizarea teritoriului.

 Alte instituţii implicate în buna organizare şi desfăşurare a recensământului sunt: 
• Agenţia Naţională pentru Romi şi alte asociaţii ale grupurilor etnice sau religioase care au un rol 

important în popularizarea recensământului, încurajarea populaţiei de a participa şi de a-şi 
explima liber apartenenţa etnică şi religioasă;

• structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
• organizaţii non-guvernamentale;
• instituţiile de mass-media, care vor trebui să transmită mesajele de publicitate la orele şi cu 

frecvenţele solicitate;
• alte instituţii de interes naţional sau local etc.



12. ACTIVITĂȚI VIITOARE
• Definitivarea legislației secundare
• Finalizarea chestionarelor electronice
• Finalizarea metodologiei, a manualelor și ghidurilor de recenzare
• Realizarea instrumentelor prevăzute de Strategia de comunicare (logo, siglă, mesaje către 

populație, spoturi publicitare, interviuri, pregătirea purtătorului de cuvânt etc.)
• Elaborarea normelor și procedurilor specifice
• Realizarea sectorizării teritoriului
• Implementarea sistemului informatic integrat
• Pregătirea, desfășurarea și valorificarea rezultatelor recensământului de probă
• Preluarea datelor din surse administrative și analiza lor
• Demararea acțiunilor prevăzute în Strategia de Comunicare



CONCLUZII – RPL 2021 PROVOCĂRI MAJORE
 înțelegerea rolului și locului recensământului în cadrul sistemului statistic național, al scopurilor și 

rezultatelor acestuia, atât de către instituțiile statului și cele particulare, cât și de fiecare persoană în parte
 trebuie explicat și înțeles caracterul exclusiv statistic al acestei acțiuni
 INS propune societății românești un alt tip de recensământ, mai modern și mai pliat pe dorințele cetățenilor
 INS intenționează să utilizeze resursele investite pentru viitorul recensământ într-un mod mai durabil
 INS trebuie să proiecteze și implementeze un nou sistem integrat IT care să aibă capabilități suplimentare 

noi față de sistemul utilizat în trecut: 
- să permită colectarea on-line a datelor pe chestionare electronice, 
- funcționarea unor linii sigure de transmitere a informației și asigurarea confidențialității datelor
- colectarea datelor prin mai multe canale/surse și integrarea ei la nivel de unitate statistică, 
- evitarea duplicărilor de înregistrări etc.



 INS trebuie să reușească să coaguleze eforturile tuturor instituțiilor cu responsabilități în 
domeniul recensământului pentru ducerea la bun sfârșit a acestui demers național. 

- Instituțiile administrației publice centrale trebuie sprijine INS în găsirea celor 
mai bune soluții de rezolvare a unor probleme cu care se confruntă recensământul 
(disponibilizarea la timp a resurselor, realizarea achizițiilor publice, derogări de la anumite 
prevederi ale unor acte normative în vigoare etc.), 

- Administrațiile publice locale trebuie să se implice activ în lucrările 
recensământului și în promovarea acestuia, multe dintre statisticile produse în urma 
finalizării lucrărilor fiind date ce privesc comunitățile locale.



VĂ MULȚUMIM!
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