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CAPI TOLUL 1
ECONOMI E. I NDUSTRI E.COMERȚ. PROTECȚI A CONSUMATORULUI
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Obiective prevăzute în anul
2017
Creşterea încasărilor
bugetare prin
îmbunătăţ irea colectării
veniturilor la bugetul
general consolidat

Î mbunătăţ irea activităţ ii
privind registrul
contribuabilului şi
monitorizarea declaraţ iilor
fiscale
Modernizarea şi
îmbunătăţ irea funcţ ionării
administraţ iei fiscale

Prevenirea și combaterea

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Î mbunătăţ irea activităţ ii de colectare a impozitelor şi
contribuţ iilor sociale pentru realizarea programului de
încasări venituri bugetare
Monitorizarea permanentă a obligaţ iilor de plată
declarate, a încasării acestora la scadenţ ă, precum şi a
arieratelor bugetare
Monitorizarea gradului de colectare şi a reducerii
volumului arieratelor
Monitorizarea strictă a datornicilor la bugetul general
consolidat precum şi a măsurilor întreprinse în vederea
recuperării creanţ elor bugetare
Dinamizarea măsurilor de executare silită, în special a
valorificării bunurilor sechestrate
Monitorizarea permanentă a gradului de conformare
voluntară la plată
Monitorizarea şi îndrumarea activităţ ii de înregistrare
fiscală a contribuabililor
Monitorizarea activităţ ii de depunere şi procesării în
termen a declaraţ iilor fiscale şi urmărirea conformării
voluntare privind depunerea declaraţ iilor fiscale pe tipuri
de impozite
I nformarea şi îndrumarea contribuabililor în scopul
asigurării cunoaşterii, înţ elegerii si aplicării corecte a
legislaţ iei fiscale in vigoare
Mediatizarea serviciilor oferite de ANAF precum și de
îndrumare a contribuabililor spre mediul electronic de
comunicare
Perfecționarea profesională a personalului pe baza unor

Permanent

AJFP BN
Biroul
Monitorizare

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Permanent

AJFP BN
Biroul
Monitorizare

AJFP BN
Birou asisten ță
contribuabili

Permanent

Permanent

AJFP BN

2

Nr.
crt.

5.

6.

Obiective prevăzute în anul
2017
evaziunii fiscale și a
indisciplinei financiare

Creşterea gradului de
absorbţ ie a fondurilor
externe
Realizarea veniturilor la
bugetul general consolidat,
prin respectarea
reglementarilor vamale și
fiscale

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
tematici, studii de caz, analize aplicate domeniilor cu risc
ridicat de evaziune fiscală, în scopul îmbunătăţ irii actului
de control
Creşterea eficacităţ ii sancţ iunilor şi o mai buna cooperare
cu organele de cercetare şi urmărire penală ( I PJ, Curtea
de Conturi Direcţ ia Antifrauda şi alte instituţ ii )
Î năsprirea gradului de sancţ ionare pentru faptele
comise privind evaziunea fiscală în vederea reducerii
acesteia
Diminuarea fraudelor în domeniul impozitelor şi taxelor
precum şi creşterea colectării acestor venituri bugetare
Acţ iuni de verificare privind controlul operativ şi inopinat
Perfecţ ionarea şi actualizarea bazelor de date cu cazuri
fiscale speciale identificate
Urmărirea înscrierii în buget a proiectelor din fonduri
europene
Urmărirea execuţ iei bugetare din fonduri europene
Verificarea declaraţ iilor vamale de import și export ,
verificarea bazei de impozitare
Î ncasarea veniturilor din drepturi vamale datorate
bugetului de stat de către agen ții economici arondați
teritorial
Stabilirea corectă a resurselor proprii tradiționale (RPT)
Utilizarea tehnicilor de management a riscurilor în
vederea creșterii colectării taxelor în cadrul operațiunilor
de vămuire
Dezvoltarea și implementarea aplicației de monitorizare a
mișcărilor de produse accizabile în regim suspensiv de
accize, inclusiv a mișcărilor intracomunitare cu accize
plătite în statul membru de expediție – EMCS faza 3

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă
I nspecție Fiscală

Permanent

Permanent

Permanent
Permanent
Permanent
Trimestrial
Trimestrial
Permanent
Permanent

AJFP BN
Trezorerie
Biroul vamal de
interior Gr.I I
Bistrița-Năsăud

Permanent
Permanent

Permanent
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Nr.
crt.
7.

8.

9.

10.

11.

Obiective prevăzute în anul
2017
Protejarea intereselor
financiare ale bugetului
naționale și ale Uniunii
Europene

Protejarea teritoriului
vamal național și
comunitar prin combaterea
traficului ilicit de droguri,
produse cu regim special,
mărfuri contrafacute și
pirat, CI TES, flora, fauna
pe cale de dispariție,
bunurile culturale mobile
Î ntărirea instituției prin
adoptarea de măsuri
motivante pentru
personalul de control , prin
folosirea unor programe de
dezvoltare și consolidarea
drepturilor consumatorilor
Stimularea constituirii și
funcționării adecvate a
centrelor de consultanță și
informare a consumatorilor
Reorganizarea
Laboratoarelor de analiză a
produselor puse pe piață

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Efectuarea de verificări ulterioare la agen ții economici pe
baza analizei de risc (subevaluări, originea mărfurilor
declarate, taxe antidumping, etc.)
Efectuarea de verificări în vederea identificării
operațiunilor de tranzit neconfirmate
Dezvoltarea bazei de date proprii referitoare la situația la
zi a categoriilor de operatori de produse accizabile
Preîntâmpinarea intrării în țară și pe teritoriul Comunității
Europene a produselor neconforme cu standardele de
calitate și securitate prevăzute

Permanent

Biroul vamal de
interior Gr.I I
Bistrița-Năsăud

Combaterea traficului de mărfuri care încalcă un drept de
proprietate intelectuală, a mărfurilor periculoase, a
bunurilor culturale mobile precum și a mărfurilor care
intră sub inciden ța conven ției CI TES

Permanent

Î mbunătățirea accesului la măsuri reparatorii simple,
eficiente, rapide și necostisitoare inclusiv prin folosirea
alternativă a litigiilor (SAL) ori solu ționarea online (SOL)

Permanent
Permanent
Permanent

Permanent

Creeearea de centre de informare și consultan ță pentru
consumatori pentru care s-a prevăzut un impact bugetar
pentru programul de guvernare de 4 milioane de Ron

2017-2020

Dezvoltarea acestui organism din subordinea ANPC –
laboratorul de încercări LAREX în vederea dezvoltării
acestuia ca un organism neutru, de referin ță în
efectuarea certificărilor de produse fabricate în țară sau

2017 -2020

Biroul vamal de
interior Gr.I I
Bistrița-Năsăud

Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului

Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului
Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului
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Nr.
crt.

12.

13.

Obiective prevăzute în anul
2017

Combinarea protecției
directe a statului cu cea
oferită de formele de
protecție asociativă, prin
încheierea de parteneriate
și/ sau protocoale cu
instituțiile publice
deconcentrate, cu
autoritățile publice locale,
cu organizații asociative și
nonguvernamentale
Creșterea eficienței
instituției prin
intensificarea
supravegherii proactive și
reactive al pieței
produselor și serviciilor

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
importate, pentru care s-a alocat un impact bugetar de
10 miloane de Ron pentru programul de guvernare
Î ncheierea/ reînnoirea unui protocol interinstitu țional cu
serviciile publice deconcentrate și alte institu ții
reprezentative ale statului, cu atribu ții similare în
aplicarea legislației privind drepturile consumatorilor,
dacă se impune.

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Permanent

Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului

Î n conformitate cu
programul ANPC

Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului

Sprijinirea asociațiilor consumatorilor și/ sau încurajarea
ONG-urilor existente în vederea completării obiectului de
activitate cu cel de apărare a drepturilor și intereselor
legitime ale consumatorilor
Supravegherea proactivă a pieței produselor și serviciilor
prin controale tematice transmise de Autoritatea
Naționala pentru Protecția Consumatorilor, precum și prin
tematicile proprii întreprinse la nivelul CRPC Regiunea
Nord Vest Cluj și prin acțiunile de supraveghere și control
piață. Astfel se au în vedere următoarele grupe de
produse și servicii:
Produse alimentare : carne și produse din carne, lapte
și produse lactate, produse preambalate (făina de grâu,
făina de mălai, zahăr, orez, gris), băuturi răcoritoare, ape
minerale, măsline, ciuperci, produse specifice sărbătorilor
pascale și sărbătorilor de iarnă, la care se vor urmări:
încadrarea produselor în cantitatea netă, încadrarea în
data limită de consum, respectarea condițiilor de
etichetare, depozitare și păstrare, conformitatea
produselor, prelevarea de probe atunci când există
prezum ții de neconformitate.
Produse nealimentare : acumulatori și baterii, produse

5

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

cosmetice, încălțăminte, îmbrăcăminte, detergen ți, piese
auto, produse electrocasnice, lămpi, jucării, echipamente
de joasa tensiune, la care se vor urmării - eficien ța
energetică, nivel de zgomot, compatibilitate
electromagnetică, siguran ța produselor, conformitatea
produselor conform Legii 449/ 2003, modul de rezolvare a
reclamațiilor primite din partea consumatorilor vizavi de
nerespectarea termenului de aducere la conformitate a
produselor ( maxim 15 zile), modul de etichetare, de
întreținere a produselor de îmbrăcăminte, încăl țăminte,
încadrarea în termenul de garan ție și acordarea garan ției
de maxim 24 luni, traducerea în limba română a
documentelor informative, afișarea prețului final care să
cuprindă TVA și taxa de mediu.
Prestatorii de servicii : se vor urmării clauze abuzive
din contractele încheiate în domeniul asigurărilor,
agen țiilor de turism, serviciilor financiar-bancare,
serviciilor de cazare și de alimentație publică, transport
urban, național și internațional și cel aerian, vânzari în
afara spațiilor comerciale, case de schimb valutar,
coafură, frizerie, cosmetică, curațătorii chimice, spălătorii
auto, pompe funebre, servicii post garan ție, contracte la
distan ță, contracte de furnizare a serviciilor încheiate cu
proprietarii și asociațiile de proprietari pentru energie
termică, energie electrică, gaz, apă, salubritate, serviciile
de telecomunicații : internet, TV cablu, telefonie fixă și
mobilă, agen țiile imobiliare
Nota: numărul operatorilor economici precum și perioada
controalelor vor fi stabilite în baza tematicilor transmise
de Autoritatea Naționala Pentru Protecția Consumatorilor
și Comisariatul Regional Pentru Protecția Consumatorilor
Regiunea Nord Vest Cluj
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Nr.
crt.

14.

Obiective prevăzute în anul
2017

Educarea și informarea
consumatorilor prin
aplicarea de programe de
dezvoltare a
instrumentelor de
informare, educare și
evaluare a gradului de
satisfacție a
consumatorilor

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Supravegherea reactivă a pieței se va realiza prin
cercetarea și solu ționarea cu maximă operativitate și
responsabilitate a sesizărilor/ reclamațiilor depuse de
către consumatori referitoare la produsele și serviciile cu
deficien țe achiziționate, precum și prin autosesizarea
comisarilor cu atribu ții de control , cu ocazia controalelor
tematice asupra punerii pe piață a unor produse
neconforme altele decât cele din tematică, pentru care
exista competen ță legală în privin ța protecției
consumatorilor
Organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua Mondială a
Consumatorilor
Dezvoltarea acțiunilor educative, în particular a celor
îndreptate spre consumatorii tineri, astfel:
- Organizarea de întâlniri a specialiștilor CJPC cu elevii
din școlile bistrițene la orele de educație pentru sănătate
și la orele de dirigen ție sau distribuirea unor materiale
informative în scopul educării lor în calitate de
consumatori
- Concursuri tematice interșcolare - organizarea
Concursului Național “Alege!Este dreptul tau!”
Î mbunătățirea comunicării cu cetățenii pentru a le oferi
informațiile de care aceștia au nevoie
Î ntâlniri cu reprezentan ții marilor lan țuri de magazine
pentru expuneri legislative, modificări legislative,
legislație în domeniu pentru asigurarea unui grad înalt de
protecție a consumatorilor atunci cand achizi ționeaza
produse
Punerea la dispoziția consumatorilor a broșurilor și
publicațiilor de specialitate, transmise de ANPC pentru o
mai bună autoprotecție individuală, consilierea

Permanent

Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului

15.03.2017

Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului

Trimestrul I 2017

Permanent
Permanent

Permanent
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Nr.
crt.

15.

16.

Obiective prevăzute în anul
2017

Creșterea responsabilității
mediului de afaceri în
ceea ce privește
respectarea prevederilor
legale privind protecția
consumatorilor
I mplementarea şi
asigurarea respectării
prevederilor cadrului
juridic şi a reglementărilor
specifice activităţ ilor din
domeniul sanitar veterinar
şi al siguranţ ei alimentelor,
cu respectarea legislaţ iei
naţ ionale şi europene;
asigurarea supravegherii şi
controlului aplicării şi
respectării la nivel
judeţ ean a reglementărilor
din domeniul specific de
activitate

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
consumatorilor, mai ales a celor care intră în contact
direct cu reprezentan ții institu ției fie prin apel telefonic
sau email, sau cu ocazia depunerii unor sesizări și
reclamații direct la sediul CJPC Cluj
Organizarea de întâlniri cu operatorii economici pe
categorii de produse și servicii în vederea consilierii
acestora în ceea ce privește legislația în domeniu

Evaluarea conformităţ ii unităţ ilor cu legislaţ ia sanitar
veterinară şi pentru siguranţ a alimentelor, în vederea
autorizării sanitar veterinare şi pentru siguranţ a
alimentelor.
Evaluarea conformităţ ii mijloacelor de transport cu
legislaţ ia sanitar veterinară şi pentru siguranţ a
alimentelor, în vederea autorizării sanitar veterinare
Evaluarea conformităţ ii unităţ ilor cu legislaţ ia sanitar
veterinară şi pentru siguranţ a alimentelor, în vederea
înregistrării activităţ ilor de VD a produselor primare de
origine animală
Evaluarea conformităţ ii unităţ ilor cu legislaţ ia sanitar
veterinară şi pentru siguranţ a alimentelor, în vederea
înregistrării activităţ ilor de VA a produselor alimentare de
origine animală şi nonanimală
Evaluarea conformităţ ii unităţ ilor cu legislaţ ia sanitar
veterinară şi pentru siguranţ a alimentelor, în vederea
înregistrării activităţ ilor de producţ ie, procesare,
ambalare, depozitare, transport, comercializare produse
alimentare de origine nonanimală
Evaluarea conformităţ ii unităţ ilor cu legislaţ ia sanitar

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Permanent

Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului

La solicitarea
operatorilor, în
termenul prevăzut de
legislaţ ie

Direcția Sanitar
Veterinară și
pentru Siguran ța
Alimentelor

8

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
veterinară, în vederea înregistrării unităţ ilor de
fabricare/ comercializare a hranei pentru animale
Evaluarea conformităţ ii unităţ ilor cu legislaţ ia sanitar
veterinară, în vederea înregistrării unităţ ilor din
domeniul produselor medicinale veterinare
Auditul abatoarelor privind modul de respectare a
condiţ iilor impuse la autorizare
Auditul unităţ ilor de procesare carne privind modul de
respectare a condiţ iilor impuse la autorizare
Auditul unităţ ilor de procesare lapte privind modul de
respectare a condiţ iilor impuse la autorizare
Verificări în vederea avizării, amplasării, proiectării şi
construirii obiectivelor de creştere a animalelor şi a
unităţ ilor care produc, prelucrează, procesează,
depozitează, valorifică şi comercializează produse
alimentare.
Controale pentru verificarea implementării şi respectării
legislaţ iei sanitare veterinare şi pentru siguranţ a
alimentelor de către Circumscripţ iile Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţ a Alimentelor
Controale pentru verificarea implementării şi respectării
legislaţ iei sanitare veterinare şi pentru siguranţ a
alimentelor de către Circumscripţ iile Sanitare Veterinare
Zonale
Controale pentru verificarea implementării şi respectării
legislaţ iei sanitare veterinare şi pentru siguranţ a
alimentelor de către Circumscripţ iile Sanitare Veterinare
de Asistenţ ă
Evaluarea în vederea clasificării în categorii de risc a
unităţ ilor de abatorizare
Evaluarea în vederea clasificării în categorii de risc a

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Semestrial

Direcția Sanitar
Veterinară și
pentru Siguran ța
Alimentelor

Semestrial
Semestrial
La solicitarea
operatorilor, în
termenul prevăzut de
legislaţ ie
Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

Semestrial
Semestrial
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

17.

Asigurarea implementării
cerinţ elor privind siguranţ a
alimentelor, de la
producerea materiilor
prime până la distribuirea
alimentelor către
consumator şi asigurarea
unui nivel înalt de protecţ ie
a vieţ ii şi sănătăţ ii umane
bazat pe analiza riscului

18.

Protejarea, la nivel
judeţ ean, a intereselor
consumatorilor incluzând
practici corecte în comerţ ul
cu alimente, ţ inând cont,
atunci când este cazul, de
protecţ ia sănătăţ ii şi
bunăstării animalelor, a
sănătăţ ii plantelor şi a

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
unităţ ilor de procesare a cărnii
Evaluarea în vederea clasificării în categorii de risc a
unităţ ilor de procesare a laptelui
Evaluarea în vederea clasificării în categorii de risc a
unităţ ilor de producţ ie, procesare, depozitare,
comercializare produse alimentare de origine non
animală
Prelevări de probe pentru controlul oficial privind
conţ inutul de contaminanţ i în produsele alimentare
Prelevări de probe pentru controlul oficial al reziduurilor
de pesticide din sau de pe produse de alimentare
Prelevări de probe pentru controlul oficial privind
conformitatea cu criteriile microbiologice pentru
produsele alimentare
Prelevări de probe pentru controlul oficial al
aditivilor/ substanţ elor interzise în produse alimentare
Prelevări de probe pentru controlul oficial privind gradul
de contaminare radioactivă a produselor alimentare
Prelevări de probe pentru controlul oficial al alimentelor
modificate genetic
Prelevări de probe pentru controlul oficial privind
caracteristicile de calitate ale produselor alimentare
Controale tematice cu ocazia sărbătorilor pascale
Controale tematice cu ocazia sărbătorilor de Crăciun
Controale oficiale conform tematicilor stabilite de
ANSVSA
Controale oficiale la importul, exportul şi tranzitul de
animale vii, produse şi subproduse de origine animală/
nonanimală şi, după caz, produsele destinate nutriţ iei
animalelor.

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Semestrial
Anual

Trimestrial, conform
Planului cifric aprobat

Direcția Sanitar
Veterinară și
pentru Siguran ța
Alimentelor

Trimestrul I I 2017
Trimestrul I V 2017
2017

Direcția Sanitar
Veterinară și
pentru Siguran ța
Alimentelor

La notificarea
operatorilor, în
termenul prevăzut de
legislaţ ie.
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Nr.
crt.

19.

Obiective prevăzute în anul
2017
mediului înconjurător;
realizarea liberei circulaţ ii
a alimentelor şi a hranei
pentru animale, fabricate
sau puse pe piaţ ă în
conformitate cu principiile
şi cerinţ ele generale
prevăzute de legislaţ ia
aplicabilă
Asigurarea la nivel
judeţ ean a apărării
sănătăţ ii animalelor,
protecţ iei animalelor,
prevenirii transmiterii de
boli de la animale la om, a
siguranţ ei alimentelor
destinate consumului
uman, salubrităţ ii furajelor
pentru animale şi
protecţ iei mediului, în
raport cu creşterea
animalelor, identificarea şi
înregistrarea bovinelor,
ovinelor, caprinelor,
suinelor; ridicarea
barierelor economice prin
eradicarea bolilor care
constituie obstacole în
desfăşurarea comerţ ului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Î ntocmirea Planului cifric al acţ iunilor de supraveghere şi
control în domeniul siguranţ ei alimentelor
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de fabricare a
pâinii, produselor de panificaţ ie, unităţ i de morărit,
unităţ i de fabricare paste făinoase
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele unităţ i de prelucrarea şi
conservarea fructelor şi legumelor
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de fabricare a
produselor zaharoase
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de fabricare a
vinului, alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de fabricare a
condimentelor
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de îmbuteliere ape
minerale
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu

Trimestrul I 2017

Direcția Sanitar
Veterinară și
pentru Siguran ța
Alimentelor

Trimestrial

Trim. I I I

Trim. I I

Trim. I I I
Trim. I V
Trim. I I I

Anual

Trim. I I

11

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de comerţ cu
amănuntul al produselor alimentare
. Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în abatoare
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de tranşare
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de procesare carne
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în centre de colectare lapte
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de procesare lapte
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în unităţ i de alimentaţ ie
publică
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
legislaţ ia privind alimentele în depozite frigorifice
Î ntocmirea Planului cifric al acţ iunilor de supraveghere,
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecţ ia mediului, de
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor şi
caprinelor
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
normele privind bunăstarea animalelor
Controale oficiale pentru verificarea modului de aplicare
a prevederilor legislaţ iei sanitare-veterinare privind
condiţ iile de biosecuritate în exploataţ iile comerciale
Controale oficiale pentru verificarea modului de aplicare
a prevederilor legislaţ iei sanitare-veterinare privind
circulaţ ia animalelor
Controale oficiale pentru verificarea modului de aplicare

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Trim. I I I
Trim. I V
Semestrial
Semestrial
Semestrial
Semestrial
Semestrial
Anual

Semestrial
Trim. I

Semestrial
Anual

Trim. I I , I I I , I V

Semestrial

12

Nr.
crt.

20.

Obiective prevăzute în anul
2017

Î mbunătăţ irea
competenţ elor personalului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
a prevederilor legislaţ iei sanitare-veterinare privind
subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU) cu
privire la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor,
la evacuarea, distrugerea şi confiscarea deşeurilor şi a
subproduselor necomestibile, inclusiv în ceea ce priveşte
funcţ ionarea unităţ ilor implicate în neutralizarea SNCU
Controale oficiale privind modul în care sunt respectate
prevederile actelor normative în vigoare cu privire la
fabricarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea
produselor destinate nutriţ iei animalelor
Controale oficiale pentru verificarea aplicării prevederilor
legislaţ iei sanitare-veterinare din domeniul utilizării
produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor
produse de uz veterinar, substanţ elor toxice şi
stupefiante, respectiv al farmacovigilenţ ei şi reacţ iilor
adverse, de către persoanele fizice şi/ sau juridice
Controale oficiale pentru verificarea conformităţ ii cu
normele privind înregistrarea exploataţ iilor şi identificarea
şi înregistrarea bovinelor, suinelor, cabalinelor, ovinelor şi
caprinelor
Controale privind modul de realizare a anchetelor
epidemiologice, declararea, notificarea, combaterea şi
stingerea focarelor de boli transmisibile la animale şi
stabilirea statusului de sănătate a efectivelor de animale
şi a exploataţ iilor de animale
Controale privind modul de realizare a Planului cifric al
acţ iunilor de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecţ ia mediului
I nstruirea personalului DSVSA care desfăşoară activităţ i
de control oficial

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Semestrial

Anual

lunar

lunar

lunar

2017

Direcția Sanitar
Veterinară și

13

Nr.
crt.

21.

22.

Obiective prevăzute în anul
2017
în scopul creşterii
performanţ elor şi a
eficienţ ei activităţ ilor
sanitare veterinare şi
pentru siguranţ a
alimentelor
Dezvoltarea cooperării cu
instituţ iile statului,
organizaţ ii
nonguvernamentale,
asociaţ ii publice şi private
reprezentate la nivel
teritorial, precum şi cu alte
instituţ ii naţ ionale din
domeniul sanitar veterinar
şi pentru siguranţ a
alimentelor
Coordonarea la nivel
judeţ ean a activităţ ii în
domeniul siguranţ ei şi
calităţ ii alimentelor şi
colaborarea cu alte
autorităţ i locale implicate,
conform limitelor de
competenţ ă legale

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă
pentru Siguran ța
Alimentelor

Î ntruniri cu reprezentanţ ii asociaţ iilor crescătorilor de
animale
Î ntruniri cu reprezentanţ ii fondurilor cinegetice
Î ntruniri cu operatorii cu activitate în domeniul alimentar

2017

Controale comune cu alte instituţ ii în vederea identificării
neconformităţ ilor, fraudelor şi altor activităţ i ilicite ce
aduc atingere intereselor publice şi private în domeniul
de competenţ ă al DSVSA
Controale comune pentru verificarea şi cercetarea unor
presupuse abuzuri şi ilegalităţ i în domeniul specific de
activitate
Notificarea riscurilor legate de alimente şi hrana pentru
animale pentru prevenirea pătrunderii pe piaţ ă sau
asigurarea returnării de pe piaţ ă ori de la consumatorul
final a alimentelor sau hranei pentru animale care
prezintă un risc pentru sănătatea publică
Controale oficiale pentru soluţ ionarea not ificărilor
transmise prin SRAAF

2017

2017
2017

Direcția Sanitar
Veterinară și
pentru Siguran ța
Alimentelor

Direcția Sanitar
Veterinară și
pentru Siguran ța
Alimentelor
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CAPI TOLUL 2
FONDURI EUROPENE
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în anul
2017
Creșterea gradului de
accesarea a fondurilor
europene necesare
susținerii dezvoltării
economico- sociale a
județului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Proiect „Concept de amenajare, funcţ ionare şi revitalizare
a unor spaţ ii interioare şi a curţ ii Muzeului Judeţ ean
Bistriţ a-Năsăud”
Proiect I MPACT TEACA – Măsuri integrate pentru
îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei
Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect I MPACT LECHI NȚA – Măsuri integrate pentru
îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei
Lechin ța, județul Bistrița-Năsăud
Proiect „Semn de intrare în judeţ ul Bistriţ a-Năsăud”
Proiect în pregătire “Reabilitarea şi restaurarea Castelului
din localitatea Posmuş”

30.04.2017

Proiect în pregătire ,,Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea Centrului pentru protecţ ia copilului Beclean”
Proiect în pregătire “Dezvoltare turistică Valea Bârgăului”
Acordare sprijin institu țiilor publice și altor persoane
interesate în vederea identificării unor finan țări europene
pentru proiecte din diferite domenii
Derularea de acțiuni în cadrul protocolului de colaborare
cu Camera de Comer ț și I ndustrie, gazdă a Centrului de
I nformare Europe Direct Bistrița, în vederea diseminării
informației privind accesul mediului de afaceri la
instrumentele structurale
Promovarea parteneriatelor între I nstitu ția Prefectului și
alte organisme în vederea organizării de acțiuni sau
implementării de proiecte comune

2017-2020

I nstituția
responsabilă
Consiliul Județean

2017-2020

2017-2020

2017-2020
2017-2020

2017-2020
permanent

2017

2017

I nstitu ția
Prefectului
Consiliul Județean
I nstitu ția
Prefectului

I nstitu ția
Prefectului

15

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Î ncurajarea Parteneriatelor Public – Privat, ca alternative
și solu ții complementare care pot conduce la
sustenabilitatea proiectelor cofinan țate de Uniunea
Europeană
Transmiterea de circulare si informări privind accesarea
și implementarea proiectelor cu finan țare europeană
Î ntocmirea, publicarea pe pagina web a instituţ iei
www.prefcturabn.ro şi transmiterea către toate
autorităţ ile publice locale şi organismele
neguvernamentale, a listei oportunităţ ilor de finanţ are

2.

I dentificarea blocajelor din
sistemele de implementare
a fondurilor europene, cu
accent pe creșterea
gradului de utilizare și a
calității proiectelor
finanțate

Î ntocmirea situației
centralizatoare a proiectelor
autorităților publice și mediului de afaceri din județ,
finan țate din fonduri europene
Transmiterea de circulare și informări privind eventualele
modificări legislative în cadrul procedurilor de accesare și
implementare a proiectelor cu finan țare europeană
Organizarea unor sesiuni de analiză şi informare privind
programele cu finanţ are împreună cu Organismele
I ntermediare şi alte structuri

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017
Lunar
Lunar

Trimestrial/ semestrial

I nstitu ția
Prefectului

2017

2017
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CAPI TOLUL 3
TURI SM
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Obiective prevăzute în anul
2017
Promovarea unitară a
imaginii județului în
vederea dezvoltării socioeconomice globale a
acestuia
Dezvoltarea și promovarea
stațiunii de interes local
Colibița

Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea
patrimoniului cultural și a
identității culturale

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Realizarea unui film general de prezentare al județului
Actualizarea site-ului de promovare a turismului în județ
www.visitbn.ro și generarea de con ținut pe site:
realizarea de ședin țe foto, video și generarea de con ținut
text
Asigurarea infrastructurii de bază prin:
- modernizarea drumului județean DJ 172 pe traseul
Prundu Bîrgăului – Mureșenii Bîrgăului, inclusiv a legăturii
cu sat Colibița (Mița)
- realizarea canalizării și alimentării cu apă a stațiunii
Realizarea unei baze de agrement și nautice pe malul
lacului Colibița
Reabilitarea și restaurarea castelului Teleki din localitatea
Posmuș, comuna Șieu, amenajarea cur ții interioare,
asigurarea dotărilor interioare necesare, crearea unor
spații destinate activităților artistice și culturale

2017

I nstituția
responsabilă
Consiliul Județean

2017

Consiliul Județean

2017-2020

Consiliul Județean

I ncluderea castelului Teleki în circuitul turistic și
promovarea lui prin activități specifice de marketing
Digitizarea obiectivului Castel Teleki

17

CAPI TOLUL 4
I MM - uri
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în anul
2017
Crearea unui mediu de
afaceri care să stimuleze
competitivitatea firmelor și
dezvoltarea de abilități și
competențe
antreprenoriale ridicate,
capabile să facă parte
competiției, prin
organizarea de târguri și
expoziții

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
BI STRI ŢA MARI AGE FEST - târg de nunţ i şi evenimente
festive
EXPO BI STRI ŢA – PRI MĂVARA CADOURI LOR - târg
general de Florii şi Paşti
Bistrita Auto Show
EXPO BI STRI ŢA ESTI VAL - târg general
EXPO BI STRI ŢA – ediţ ia de toamnă -târg general
POVESTE DE CRĂCI UN - Cadouri de Crăciun

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

3 – 5 februarie

Camera de
Comer ț și
I ndustrie a
Județului BistrițaNăsăud

30 martie – 2 aprilie
19 – 21 mai
14 – 18 iunie
25 – 29 octombrie
decembrie
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CAPI TOLUL 5
MUNCĂ ȘI JUSTI ȚI E SOCI ALĂ
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în anul
2017
Atingerea ţ intei de 70% în
privinţ a ratei de ocupare
pentru grupa de vârstă 2064 ani. Promovarea unor
politici publice coerente şi
realiste, care să determine
o piaţ ă a muncii
performantă, dinamică şi
flexibilă, ceea ce va asigura
accesul majorităţ ii
cetăţ enilor la locuri de
muncă de calitate, în
funcţ ie de competenţ ele şi
abilităţ ile lor, la venituri
decente.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Acordarea serviciilor de formare profesională prin
organizarea programelor de formare profesională pentru
persoane din mediul urban - 420 persoane
Acordarea serviciilor de formare profesională prin
organizarea programelor de formare profesională pentru
persoane din mediul rural - 420 persoane
Tineri sub 25 ani ocupaţ i prin implementarea Programului
de Ocupare - 1000 persoane
Acordarea de subvenţ ii angajatorilor care încadrează în
muncă absolvenţ i de învăţ ământ - 200 persoane
Acordarea de subvenţ ii la angajatorii de inserţ ie , pe baza
contractelor de solidaritate - 20 persoane
Acordarea de subvenţ ii angajatorilor care încadrează în
muncă tineri NEET - 20 persoane
Acordarea de subvenţ ii angajatorilor care încadrează în
muncă şomeri peste 45 ani , şomeri unici susţ inători ai
familiilor monoparentale sau a şomerilor care mai au 5
ani până la pensie - 565 persoane
Acordarea de subvenţ ii angajatorilor care încadrează în
muncă şomeri de lungă durată neindemnizaţ i - 20
persoane
Persoane de etnie romă ocupate prin implementarea
Programului de Ocupare - 40 persoane
Acordarea primei de activare pentru şomerii
neindemnizaţ i - 100 persoane
Stimularea mobilităţ ii forţ ei de muncă (primă de
încadrare) - 20 persoane
Stimularea mobilităţ ii forţ ei de muncă (primă de

2017

I nstituția
responsabilă
Agen ția Județeană
pentru Ocuparea
For ței de Muncă

2017

2017
2017
2017
2017
2017

2017

2017
2017
2017
2017
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

2.

Creșterea exigenței și
responsabilității în actul de
control al raporturilor de
muncă, precum și în ceea
ce privește asigurarea
securității și sănătății în
muncă
Ducerea la îndeplinire,
corectă și eficientă a
programului propriu de
acțiuni al I TM- BN, bazat pe
programul cadru de acțiuni
al I nspecției Muncii în
domeniul securității și
sănătății în muncă

3.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
instalare) - 20 persoane
Acțiuni de control la agen ții economici privind realizarea
măsurilor tehnico-organizatorice de îmbunătățire a
condițiilor de muncă în scopul prevenirii riscurilor
profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor,
eliminării factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire
profesională
Campanie europeană – ”Locuri de muncă sănătoase
pentru toate vârstele”
Organizarea și desfășurarea Săptămânii Europene de
Securitate și Sănătate în Muncă sub egida Agen ției
Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă – Locuri
de muncă sănătoase pentru toate vârstele
Campanie națională de control privind respectarea
prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și
informarea lucrătorilor
Campanie națională privind implementarea în sistemul de
învățământ a proiectului ”Valen țe culturale în domeniul
securității și sănătății în muncă”
Campanie națională privind verificarea modului în care
angajatorii previn căderile de la înăl țime pe șantiere
temporare și mobile
Campanie națională de supraveghere a pieței produselor
industriale din domeniul de competen ță al I nspecției
Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017,
coordonat de către Comisia Europeană
I dentificarea unei metode de evaluare a factorilor
psihosociali de risc și a măsurilor de combatere a
stresului la locul de muncă
Acțiune de conștientizare și control cu privire la utilizarea

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Trimestrul I - I V

I nspectoratul
Teritorial de
Muncă

Trimestrul I I I - I V

I nspectoratul
Teritorial de
Muncă

Trimestrul I - I V

Trimestrul I - I V

Trimestrul I - I V

Trimestrul I I - I V

Trimestrul I - I V

Trimestrul I - I V

Trimestrul I I - I V
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Nr.
crt.

4.

Obiective prevăzute în anul
2017

I mplementarea și
monitorizarea respectării
legislației muncii privind
relațiile de muncă

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
corectă a produselor cu con ținut de silice cristalină
Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale
privind securitatea și sănătatea în muncă la desfășurarea
activităților cu articole pirotehnice
I nspecții privind verificarea măsurilor stabilite prin
procesele verbale de cercetare a evenimentelor
Acțiune de monitorizare privind riscurile existente la
locurile de muncă din întreprinderi mici ( 10-49 lucrători)
Acțiune de informare privind consultarea lucrătorilor și de
verificare a organizării și funcționării comitetelor de
securitate și sănătate în muncă
Acțiune de instruire a inspectorilor de muncă cu atribu ții
în domeniul supravegherii pieței din inspectoratele
teritoriale de muncă, cu privire la prevederile noilor acte
normative specifice
Campanie privind verificarea modului de respectare a
prevederilor legale privind încheierea, modificarea,
suspendarea, executarea, înregistrarea și transmiterea în
registrul general de eviden ță a salariaților, a contractelor
individuale de muncă cu timp par țial
Campanie privind verificarea modului de respectare de
către angajatori a prevederilor Legii 52/ 2011, privind
exercitarea unor acțivități cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri, cu modificările și completările
ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia
Campanie părivind verificarea modului de respectare de
către angajatori a Directivei 2014/ 67/ UE privind
asigurarea aplicării Directivei 96/ 71/ CE referitoare la
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
transnaționale, astfel cum sunt transpuse în legislația
națională

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Trimestrul I V

Trimestrul I I - I V
Trimestrul I - I V
Trimestrul I - I V

Trimestrul I - I V

Trimestrul I - I V

I nspectoratul
Teritorial de
Muncă
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Nr.
crt.

5.

Obiective prevăzute în anul
2017

Î mbunătăţ irea
performanţ elor activităţ ii
caselor teritoriale de pensii

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Campanie privind verificarea modului în care angajatorii
respectă prevederile O.G.25/ 2014 privind încadrarea în
muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și
pentru modificarea și completarea unor acte normative
privind regimul străinilor în România, cu modificările și
completările ulterioare
Campanie privind identificarea și combaterea cazurilor de
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării
frecvente a muncii tinerilor și copiilor: construcții,
prelucrarea și conservarea cărnii/ peștelui și a produselor
din carne/ pește și comercializarea acestora, fabricarea
produselor de brutărie și a produselor făinoase,
depozitarea și comercializarea produselor cerealiere și a
produselor de panificație, fabricarea și comercializarea
produselor lactate, fabricarea băuturilor alcoolice și
răcoritoare, industria lemnului, comer ț cu ridicata și cu
amănuntul, pază, unități care desfășoară activități în
stațiuni montane și pe litoral, unități care desfășoară
activitate pe timpul nop ții (restaurante, baruri, cluburi,
discoteci, săli de jocuri de noroc, unități de comer ț cu
program non-stop, unități distribu ție carburant),
colectarea și reciclarea deșeurilor nepericuloase,
întreținerea și repararea autovehiculelor, alte prestări de
servicii
Campanie privind verificarea modului de respectare de
către angajatori a prevederilor legale privind registrul
general de eviden ță a salariaților
Eficientizarea activității de solu ționare a cererilor de
înscriere la pensie și a altor drepturi care se acordă
beneficiarilor
Eficientizarea activității de plată a pensiilor și a altor

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Permanent
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

6.

Creșterea calității
serviciilor oferite
beneficiarilor sistemului
public de pensii

7.

Î mbunătăţ irea sistemului
de comunicare cu
beneficiarii și cu
reprezentanții mass-media,
pentru asigurarea unei
imagini obiective a
activității instituției

8.

9.

Formare profesională
continuă a funcționarilor
publici
I nformarea, în domeniul
propriu de competenţ ă, a
persoanelor interesate cu
privire la drepturile şi
obligaţ iile ce le revin, în
aplicarea regulamentelor
europene de coordonare a
sistemelor de securitate
socială și a acordurilor

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
drepturi de asigurări sociale
I nformarea permanentă a personalului privind
modificările legislative din domeniul propriu de
competenţ ă
Revizuirea standardelor de timp pentru soluţ ionarea unei
cereri:
- reducerea numărului de cereri de recalculare
solu ționate peste termenul legal
- reducerea timpului mediu de solu ționare a cererilor
Elaborarea de comunicate, informări de presă şi precizări
şi monitorizarea feed-back-ului
Monitorizarea comportamentului funcţ ionarilor în relația
cu beneficiarii, precum și creșterea calității informaţ iilor
furnizate acestora în cadrul activității de relații cu publicul
Î ntâlniri periodice cu reprezentanţ ii organizaţ iilor
patronale, sindicale şi de pensionari
Diseminare/ difuzare materiale informative privind
funcţ ionarea sistemului public de pensii, noutăţ i
legislative, etc.
Participarea la programele de perfecţ ionare profesională
a resurselor umane existente, organizate la nivel central
şi local
Actualizarea şi diseminarea informaţ iilor referitoare la
legislaţ ia europeană în domeniul coordonării sistemelor
de securitate socială și a acordurilor bilaterale de
securitate socială, la care România este parte

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Permanent

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Permanent

Permanent
Permanent

2017

Casa Județeană
de Pensii

Permanent

Casa Județeană
de Pensii
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Nr.
crt.

10.

11.

12.

13.

14.

Obiective prevăzute în anul
2017
bilaterale de securitate
socială
Dezvoltarea unui sistem
eficient și transparent de
asigurare la accidente de
muncă şi boli profesionale

Eficientizarea activității de
expertiză medicală și
recuperare a capacității de
muncă

Reducerea numărului de
contestații formulate
împotriva deciziilor de
pensii şi ale drepturilor
prevăzute de legi speciale
Soluționarea unitară a
unor aspecte apărute în
procesul de aplicare a
legislației specifice, la
nivelul CNPP și CTP
Participare la actualizarea
legislației în domeniul
pensiilor

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Eficientizarea activităţ ii de acordare a prestaţ iilor pentru
accidente de muncă şi boli profesionale
Creșterea calităţ ii serviciilor de prevenire acordate
angajatorilor, cu preponderenţ ă I MM-urilor
Diseminarea informaţ iilor privind sistemul de asigurare la
accidente de muncă şi boli profesionale
Eficientizarea activităţ ii privind lucrătorii migranţ i
beneficiari ai sistemului de asigurare la accidente de
muncă şi boli profesionale
Creșterea gradului de implicare a medicilor exper ți în
aplicarea cu rigurozitate a normelor procedurale si
criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de
invaliditate
Acțiuni de îndrumare, sprijin, monitorizare și control a
activității cabinetelor de expertiză medicală, organizate și
realizate de conducerea CTP
Î mbunătăţ irea activităţ ii de verificare a deciziilor emise
în vederea reducerii numărului de erori
Acordarea de audien țe, în vederea clarificării unor
aspecte rezultate din neîn țelegerea reglementărilor în
vigoare referitoare la stabilirea drepturilor
Sesizarea în timp util a tuturor aspectelor care necesită
clarificare unitară

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Transmiterea, la solicitarea CNPP, de propuneri de
modificare a legislației

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Permanent
Permanent
Permanent

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Permanent

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Permanent
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Nr.
crt.
15.

16.

17.

18.

Obiective prevăzute în anul
2017
I mplementarea, în
domeniul propriu de
competenţ ă, a
regulamentelor europene
de coordonare a sistemelor
de securitate socială nr.
883/ 2004, 987/ 2009,
1408/ 71, 574/ 72 și a
acordurilor bilaterale de
securitate socială la nivel
CTP
Elaborarea Statutului
lucrătorului în domeniul
pensiilor
Elaborarea Statutului
medicului expert în
domeniul asigurărilor
sociale
Monitorizarea cazurilor de
incompatibilitate ( posibile
erori, posibilitatea
existenţ ei în plată, în
paralel, a mai multor
dosare de pensii,
identificarea plăţ ilor
necuvenite de pensii
anticipate, anticipate
parţ ial, de invaliditate sau
de urmaş, plăţ i nelegale de
asigurări sociale sau
introducerea eronată a

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Acordarea în termenul legal a drepturilor de asigurări
sociale cuvenite lucrătorilor migran ți, după
întreprinderea demersurilor intermediare necesare
completării dosarelor de pensie internațională

Termen de
realizare
Permanent

I nstituția
responsabilă
Casa Județeană
de Pensii

Transmiterea de puncte de vedere și propuneri către
conducerea CNPP

2017

Casa Județeană
de Pensii

Transmiterea de puncte de vedere și propuneri către
I NEMRCM

2017

Casa Județeană
de Pensii

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu
cele ale autorităţ ilor competente pentru evidenţ a
populaţ iei, în vederea identificării unor astfel de cazuri,
procedând la corectarea datelor, la constatarea debitelor
şi la recuperarea sumelor încasate necuvenit
Raportarea lunară a situațiilor identificate și a sumelor
recuperate la DI ESC/ CNPP.

Permanent
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Nr.
crt.
19.

20.

21.

Obiective prevăzute în anul
2017
CNP)
Monitorizarea cazurilor de
incompatibilitate rezultate
din depunerea declarațiilor
nominale de către
angajatori ( posibile erori,
posibilitatea ca o persoană
să fie declarată de doi
angajatori sau entități
asimilate angajatorului ca
fiind în două stări care sunt
incompatibile ex. șomaj cu
venituri de natură
salarială)
Verificarea şi soluționarea
neconcordanţ elor
constatate urmare a
analizării situaţ iilor lunare
cu cazurile de posibile
neconcordanţ e identificate
la plata în sistem
centralizat a drepturilor de
asigurări sociale, conform
Ordinului 356/ I C/ 2015,
Ordinului 357/ I C/ 2015,
Ordinului 373/ I C/ 2015
Finalizarea activității de
clarificare a situaţ iei
juridice a identităţ ii
beneficiarilor sistemului
publice de pensii ( titulari/

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu
cele ale autorităţ ilor competente pentru evidenţ a
populaţ iei, în vederea identificării unor astfel de cazuri,
procedând la măsurile necesare corectării acestor situații
Raportarea lunară a situațiilor identificate și corectate la
DI ESC/ CNPP

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Raportarea lunară, la termenele stabilite, a situațiilor
identificate la CNPP/ DDP și aplicarea măsurilor necesare
în scopul corectării acestora

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Aplicarea tuturor demersurilor legale, (dispunerea tuturor
măsurilor care se impun, în condiţ iile legii) inclusiv
măsura de identificare a persoanei la domiciliu, astfel
încât, la nivelul CTP să existe copii după actul de
identitate, respectiv documentele –după caz- din care să

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Permanent
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Nr.
crt.

22.

23.

24.

25.

26.

Obiective prevăzute în anul
2017
mandatari/ reprezentanţ i
legali, după caz) şi implicit
a legalităţ ii plăţ ilor pentru
acele persoane al căror
CNP nu se regăsește în
RNA ( registru Național al
Asiguraților)
I mplementarea și
dezvoltarea sistemului de
control intern managerial,
la nivelul CTP
Asigurarea resurselor
necesare funcţ ionării
sistemului public de pensii
și al sistemului de
asigurare pentru accidente
de muncă și boli
profesionale
Recuperarea prejudiciilor
constatate la nivelul CTP,
prin promovarea acțiunilor
în instanțele de judecată
Optimizarea cheltuielilor

Transmiterea certificatelor
de stagiu de cotizare

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Actualizarea operațiunilor specifice sistemului de control
managerial (proceduri, riscuri, etc.)

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Dimensionarea corectă a necesarului lunar de fonduri
solicitat la CNPP pentru plata tuturor prestațiilor
suportate din BASS si BS
Evaluarea permanentă a soldului în vederea
disponibilizării/ suplimentării fondurilor către/ de către
CNPP

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii către
serviciile specializate din cadrul CTP, astfel încât, să se
prevină cazurile în care institu ția este executată silit

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Diminuarea debitelor rezultate din plăţ i necuvenite
Creşterea numărului de persoane care primesc prestaţ ii
prin cont bancar
Renegocierea, dacă este cazul, a contractelor referitoare
la închirierea spațiilor cu destinația de arhivă, în situația
în care prețurile actuale sunt peste media pe țară,
respectiv de cca. 5 lei/ m și 12/ mp
Redistribuirea certificatelor de stagiu transmise de către
CNPP la beneficiari și returnate la sediile CTP

Permanent
Permanent

Casa Județeană
de Pensii

rezulte eventuala schimbare intervenită în situaţ ia
proprie, de natură să conducă la modificarea condiţ iilor în
funcţ ie de care se plăteşte pensia pentru toţ i beneficiarii
de prestații ai sistemului public de pensii

Permanent

Permanent

2017

Casa Județeană
de Pensii
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Nr.
crt.
27.

28.

29.

Obiective prevăzute în anul
2017
Atragerea în sistem de noi
asiguraţ i pe baza
contractelor de asigurare
Reforma sistemului de
asistenţ ă socială prin
transformarea acestuia
dintr- un sistem pasiv în
unul proactiv. Schimbarea
accentului de pe asistenţ a
acordată individului pe
construirea măsurilor de
protecţ ie socială în jurul
protecţ iei familiei, prin
creşterea gradului de
securitate socială dar şi al
responsabilităţ ii
individuale printr-o politică
socială centrată pe copil şi
familie, care să încurajeze
o îmbătrânire demnă şi
bazată pe un sistem
integrat de servicii şi
prestaţ ii sociale pentru
grupurile vulnerabile
Î mbunătăţ irea calităţ ii
vieţ ii prin creşterea
calităţ ii serviciilor oferite
familiei, cum ar fi
dezvoltarea serviciilor
educaţ ionale şi de
supraveghere din

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Organizarea de acţ iuni de promovare/ mediatizare a
beneficiilor asigurării facultative, prin toate canalele de
comunicare
Plata alocaţ iei de plasament familial
Plata alocaţ iilor pentru susţ inerea familiei
Stabilirea şi plata indemnizaţ iei pentru creşterea copilului
şi a stimulentului de inser ție

Permanent

Plata venitului minim garantat

Permanent

Stabilirea şi plata alocaţ iei de stat pentru copii

Permanent

Stabilirea şi plata îndemnizaţ iei lunare de hrană pentru
persoanele infectate cu HI V sau bolnave de SI DA
Plata ajutorului pentru încălzirea locuin ței

Permanent

I nstituția
responsabilă
Casa Județeană
de Pensii

Permanent
Permanent
Permanent

Plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Permanent
Permanent

Stabilirea şi plata sprijinului pentru copilul cu dizabilitate
I ndemnizație lunară pentru concediu în vederea adop ției

Permanent
Permanent

Campanii de consiliere și informare, referitoare la
modificările legislative din domeniul asistenţ ei sociale

Permanent

Acordarea în temeiul Legii nr. 34/ 1998, de subven ții de la
bugetul de stat asociațiilor și fundațiilor române cu
personalitate juridică, care înfiin țează și administrează
unități de asisten ță socială

Permanent

Agen ția Județeană
pentru Plăți și
I nspecție Socială

Agen ția Județeană
pentru Plăți și
I nspecție Socială
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Nr.
crt.

30.

31.

Obiective prevăzute în anul
2017
învăţ ământul preşcolar sau
de îngrijire prin programe
after- school, servicii
pentru persoane cu
handicap, servicii pentru
vârstnici şi pentru
persoane aflate în stare de
dependenţ ă faţ ă de terţ i
din motive medicale,
simultan cu stimularea
angajatorilor pentru
dezvoltarea acestor servicii
folosite de proprii salariaţ i.
Creşterea capacităţ ii de
detectare a riscurilor de
eroare, fraudă, corupţ ie
asupra bugetului alocat
prestaţ iilor sociale prin
mărirea sancţ iunilor,
întărirea cadrului legal al
inspectorului social,
creşterea
interoperativităţ ii pentru
controlul încrucişat din
birou, având costuri
administrative reduse.
Ocuparea forței de muncă:
Creşterea calificării şi
implicit , a productivităţ ii
muncii prin promovarea
programelor de formare

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi
plata alocaţ iei de stat pentru copii, alocaţ iei de plasament
familial, îndemnizaţ iei lunare pentru creşterea copilului şi
a stimulentului de inserţ ie, alocaţ iei pentru susţ inerea
familiei şi a venitului minim garantat
Controlul bazat pe risc privind stabilirea acordarea şi
plata ajutorului pentru încălzirea locuinţ ei
Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi
plata beneficiilor de asistenţ ă socială pentru sprijinirea
persoanelor cu nevoi speciale
Verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul
fizic, informaţ ional şi comunicaţ ional

Permanent

Agen ția Județeană
pentru Plăți și
I nspecție Socială

Autorizarea furnizorilor de formare profesională a
adulților

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent

Agen ția Județeană
pentru Plăți și
I nspecție Socială
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Nr.
crt.

32.

33.

Obiective prevăzute în anul
2017
profesională a salariaţ ilor,
adaptate la oportunităţ ile
de dezvoltare economică
Asigurarea condiţ iilor
pentru reducerea
abandonului copiilor

Combaterea violenței în
familie

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Campanii pentru educaţ ia părinţ ilor în vederea creşterii
responsabilităţ ilor, a cunoaşterii drepturilor şi obligaţ iilor
lor
Prevenirea abandonului copiilor în unități sanitare prin
Centrul Maternal din cadrul Centrului pentru Protecția
Copilului Bistrița

2017

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și
Protecția Copilului

I nterven ția în cazurile de violen ță în familie ca urmare a
sesizărilor/ reclamațiilor prin evaluarea socială și
asigurarea serviciilor de consiliere psihologică (atât
pentru victimă cât și pentru agresor)

2017

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și
Protecția Copilului

Reevaluarea cazurilor aflate în monitorizare în colaborare
cu autoritățile competente în acest sens
I dentificarea cazurilor de abuz, neglijare și violen ță în
familie, instrumentarea cazurilor prin consilierea
beneficiarilor, familiei sau reprezentantului legal
Î ntocmire de protocoale de colaborare cu alte institu ții și
organizații cu competen țe în acest domeniu de activitate,
pentru interven ția și instrumentarea cazurilor de violen ță
în familie, totodată dezvoltarea unei culturi a
parteneriatului şi solidarităţ ii sociale în dezvoltarea
politicilor de prevenire şi combatere a violenţ ei în familie

30

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Realizarea programelor de prevenire și combatere a
violen ței în familie, în cadrul școlilor și liceelor din județul
Bistrița – Năsăud

34.

Asigurarea echilibrului
economic al persoanelor cu
dizabilități

Preluarea și verificarea cererilor (alături de actele
necesare) privind acordarea gratuită a rovinietei pentru
persoane cu handicap și întocmirea anchetei sociale unde
este cazul

2017

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și
Protecția Copilului

35.

Creșterea calității vieții
copilului în mediile
defavorizate și respectarea
standardelor minime de
calitate în toate serviciile
speciale acordate copilului
în dificultate

Dezvoltarea și creșterea calității retelei de asisten ță
maternală. Recrutarea și evaluarea situației socio- psihomateriale a unor noi solicitan ți la postul de asistent
maternal profesionist în vederea atestării și angajarii (în
limita posturilor vacant disponibile)

Până în luna
noiembrie 2017

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și
Protecția Copilului

Realizarea de vizite la domiciuliu pentru urmărirea stării
de sănătate, situației sociale și școlare a copiilor,
elaborarea planurilor individuale de protecție

2017

Realizarea consilierii părintilor biologici și a rudelor
copiilor plasați în vederea pregătirii reintegrării lor
familiale sau a deschiderii procedurii de adop ție

2017

Reevaluarea periodică în colaborare cu institu țiile
abilitate, a situației sociale a copiilor din centrele de
plasament în vederea reintegrării în comunitate

2017

Acordarea facilităților pentru persoanele încadrate în grad
de handicap grav și accentuat conform Legii 448/ 2006:
-bilete de transport interurban CFR/ AUTO

2017

36.

Creșterea calității vieții
persoanelor adulte cu

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și

31

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017
handicap

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă
Protecția Copilului

2017

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și
Protecția Copilului

2017

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și
Protecția Copilului

-legitimație de transport local
-plata dobânzii la creditele pentru persoanele cu
handicap, în condi țiile legii
Evaluarea/ reevaluarea persoanei în vederea încadrării/
reîncadrării/ neîncadrării într-un grad de handicap
Asigurarea serviciilor de recuperare pentru persoanele
adulte cu handicap
Organizarea unor activități de sensibilizare și de
prevenire a marginalizării

37.

38.

Asigurarea serviciilor de
evaluare complexă,
monitorizare pentru
copii/ tineri cu dizabilități

Evaluarea complexă la solicitarea
părin ților/ reprezentantului legal al copiilor cu dizabilități
în vederea propunerii de încadrare în grad de handicap

Respectarea și
armonizarea legislației
privind adopția

Realizarea ședin țelor de consiliere și informare a
familiilor/ persoanelor care își exprimă inten ția de a
adopta

Elaborarea planului personalizat de interven ție (PPI ).
Activități specifice în funcție de obiectivele stabilite în
cadrul planului personalizat de interven ție
Acordarea serviciilor de recuperare

Realizarea ședin țelor de consiliere și informare a
părintelui biologic în vederea exprimării în cunoștin ță
de cauză a consim țământului la adop ție
Evaluarea familiilor/ persoanelor în vederea eliberării
atestatului de familie/ persoană aptă să adopte ( vizite
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și
Protecția Copilului

2017

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și
Protecția Copilului

initiale, întâlniri pentru evaluarea socială, întâlniri pentru
evaluarea psihologică, întâlniri cu referen ți, sesiuni de
formare )
Acțiuni specifice continuării potrivirii ini țiale pe baza listei
generate din Registrul Național pentru Adop ții

39.
Monitorizarea adopției

Realizarea de întâlniri de monitorizare bilunară în
perioada de încredin țare în vederea adop ției
Realizarea de întâlniri de monitorizare trimestrială
postadop ție

40.

Promovarea adopției
naționale

Campanii de sensibilizare și informare a opiniei publice cu
privire la procedura adop ției
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CAPI TOLUL 6
EDUCAȚI E
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în anul
2017
Creșterea performanței
sistemului de învățământ

2.

Asigurarea și modernizarea
bazei materiale a
învâțământului
preuniversitar

3.

Corelarea programelor
educaționale cu piața
muncii

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Reducerea abandonului şcolar din învăţ ământul
obligatoriu. Monitorizarea absen țelor
I ntegrarea cadrelor didactice în programe de formare
continuă, prin proiecte finan țate din fonduri structurale
Asigurarea progresului în carieră pe criterii de
competen ță profesională
Gestionarea în condiţ ii optime a examenelor naţ ionale şi
admiterea în liceu
Cuprinderea tinerilor care nu au frecventat şcoala în
programul ,,A doua şansă”
Păstrarea claselor pregătitoare în învăţ ământul
obligatoriu
Promovarea programului ,,Școală după școală”
Susținerea elevilor capabili de performan ță
Analiza situației din învățământul special
Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii unităților
școlare pentru ob ținerea autorizațiilor de funcționare
(sanitară și I SU)
Dotarea cu microbuze școlare
Asigurarea manualelor școlare
Modernizarea atelierelor școală pentru învățământul
profesional și tehnologic
Fundamentarea corectă a planului de școlarizare
Adaptarea curriculum-ului școlar la dispoziția școlii
Corelarea învățământului profesional și tehnic cu
cerin țele agen ților economici
Dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017

I nspectoratul
Școlar Județean

2017

I nspectoratul
Școlar Județean

2017

I nspectoratul
Școlar Județean
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Nr.
crt.
4.

Obiective prevăzute în anul
2017
Asigurarea învățământului
și educației pentru
minoritățile naționale și
pentru grupurile
dezavantajate

5.

Creșterea capacității de
inovare și de creativitate
din perspectiva dezvoltării
durabile
I mplementarea și
generalizarea
programului ,,Şcoală după
şcoală”

6.

7.

Susținerea programelor
,,Șansa a doua prin
educație” în vederea
eliminării analfabetismului
și integrării pe piața muncii

8.

Garantarea autonomiei
școlilor și a autonomiei
profesionale a cadrelor
didactice

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Asigurarea condițiilor de însușire a limbii române și a
limbii materne de către elevi
Creșterea capacității de cuprindere a învățământului în
limba maternă
Dezvoltarea rețelei de mediatori școlari prin care se
asigură încurajarea participării populației rrome la
învățământul obligatoriu
Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru
învățământul în limba minorităților
Educație complementară extacurriculară și extrașcolară
Răspuns la nevoile de formare ale elevilor și părin ților
acestora pentru dezvoltarea creativității și inovării

2017

I nspectoratul
Școlar Județean

2017

I nspectoratul
Școlar Județean

Extinderea activităţ ii cu elevii după orele de curs
asigurându-se condiţ ii de învăţ are, recreere, sport,
supraveghere şi protecţ ie
Oferirea, în parteneriat cu Asociaţ iile părinţ ilor, după
orele de curs, a unor activităţ i de învăţ are remedială sau
de accelerare a învăţ ării
Garantarea egalității de șanse și eliminarea
oricăror forme de discriminare
Facilități, politici și programe adecvate grupurilor
vulnerabile
Programe suport pentru cei care au părăsit timpuriu
școala
I nstitu ționalizarea autonomiei școlilor cu asumarea
responsabilității față de performan țele școlii
Organizarea concursurilor pentru directorii de școli
Autonomia profesională a cadrelor didactice în
transpunerea personalizată a programelor școlare
Î ncurajarea formării consor țiilor școlare și asociațiilor

2017

I nspectoratul
Școlar Județean

2017

I nspectoratul
Școlar Județean

2017

I nspectoratul
Școlar Județean
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Nr.
crt.

9.

10.

11.

Obiective prevăzute în anul
2017

Asigurarea educației
complementare pentru
creșterea capacității de
adaptare și pentru
refacerea coeziunii sociale
Susținerea activităților
extrașcolare și
extracurriculare

Asigurarea transparenței în
educație

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
profesionale
Participarea școlilor și a cadrelor didactice în programe și
proiecte care aduc beneficii procesului didactic
Realizarea de parteneriate pentru schimbul de bune
practici cu unități școlare din țară și din străinătate
Participarea la programe de formare profesională pentru
dezvoltarea personală și creșterea performan ței în cariera
didactică
Dezvoltarea de alternative educaționale
Formarea tinerilor prin activități sportive
I nstitu ționalizarea participării în proiecte și programe cu
teme care sunt complementare față de curriculum
Asigurarea educației pentru sănătate și a educației
ecologice
Susținerea educației civice, cultural artistice și știin țifice
Asigurarea educației prin sport, a educației rutiere și a
educației pentru dezvoltare durabilă
Corelarea sistemelor informatice existente
Creșterea accesibilității publice a datelor

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017

I nspectoratul
Școlar Județean

2017

I nspectoratul
Școlar Județean

2017

I nspectoratul
Școlar Județean
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CAPI TOLUL 7
SĂNĂTATE
Nr.
crt.
1.

2.

Obiective prevăzute în anul
2017
I nfrastructură

Creșterea capacității de
diagnostic și tratament

3.

Medicamente

4.

Resursa umană de
specialitate

5.

Programele naționale de
sănătate

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Dezvoltarea infrastructurii spitalelor din județ (reabilitare,
modernizare, extindere)
Dotarea spitalelor cu aparatură și echipamente moderne
Dezvoltarea capacității de răspuns pentru SAJ și SMURD
Monitorizarea activității furnizorilor de servicii de
asisten ță medicală primară și ambulatorie de specialitate
Monitorizarea activității furnizorilor de servicii de
asisten ța medicală spitalicească
Derularea programelor de screening pentru principalele
boli cronice
Asigurarea continuității asisten ței medicale prin centre de
permanen ță ale medicilor de familie
Dezvoltarea rețelei de cabinete medicale școlare
Realizarea programului de imunizări
Controlul respectării cadrului legislativ privind
suplimentele alimentare
Acoperirea teritoriului cu medici de familie și medici de
medicină dentară, care acordă asisten ță medicală
Creșterea numărului de specialiști din spitalele și
ambulatoriile de specialitate ale județului
Extinderea rețelei de asisten ță comunitară
Cursuri de formare profesională organizate de către
institu ții acreditate, pentru personalul DSP
Realizarea Programului de sănătate al femeii și copilului
Monitorizare a factorilor determinan ți din mediul de viață
și muncă
Programe de promovare a sănătății

Decembrie 2017

I nstituția
responsabilă
Direcția de
Sănătate Publică

Decembrie 2017
Decembrie 2017
Trimestrial

Direcția de
Sănătate Publică

Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial
Decembrie 2017
Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial

Direcția de
Sănătate Publică
Direcția de
Sănătate Publică

Trimestrial
Decembrie 2017
Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial

Direcția de
Sănătate Publică

Trimestrial
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Nr.
crt.
6.

Obiective prevăzute în anul
2017
Asigurarea asistenţ ei
medicale în prespital şi
transport pacienți /
produse biologice

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Asistenţ ă medicală de urgenţ ă şi
transport medical asistat
Transport sanitar neasistat pacien ți / transport produse
biologice
Consultaţ ii de urgenţ ă la domiciliu
Activitate de coordonare a echipajelor operative de
urgenţ ă cu profil medical (prin Dispeceratul Medical
Județean I ntegrat)

7.

I nfrastructura de sănătate

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Permanent

Serviciul de
Ambulan ță
Județean

Permanent
Permanent
Permanent

Activitate de coordonare a echipajelor operative de
transport sanitar neasistat (prin Dispeceratul de
Transport)

Permanent

Creștere eficien ță energetică Locația spitalicească situată
pe str.Alba-I ulia nr.7

2017-2020

Creștere eficien ță energetică Locația spitalicească situată
pe str. Ghinzii nr.26

2017-2020

Construcție și dotare „Centrul Județean de Radioterapie”
Modernizare, extindere, dotare și construire heliport pe
terasa superioară a spitalului județean Bistrița-Năsăud–
secția UPU-SMURD
5. Modernizare, extindere şi dotare UPU SMURD Bistriţ a
6. Dotarea cu aparatura medicală şi mobilier medical a
Secţ iilor Spitalului de Urgenţ ă Bistriţ a-Năsăud”

2017-2020
2017-2020

Consiliul Județean

2017-2020
2017-2020
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CAPI TOLUL 8
ADMI NI STRAȚI E PUBLI CĂ. POLI TI CI REGI ONALE
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Obiective prevăzute în anul
2017
Elaborarea planurilor
strategice de dezvoltare
( regionale și județene)
Asigurarea informaţ iilor
statistice oficiale
corespunzător nevoilor
naționale şi Sistemului
Statistic Naţ ional în
convergenţ ă cu Programul
Statistic European
Standardizarea şi
armonizarea cu normele
europene a producţ iei
statistice şi metadatelor
prin extinderea utilizării
surselor administrative de
date în toate domeniile
statistice
Creşterea gradului de
satisfacere a necesităţ ilor
tuturor utilizatorilor de
statistici oficiale
I mplicarea partenerilor
sociali, sindicate,
patronate, ONG-uri, în
actul decizional

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Regenerarea și punerea în valoare a caracterului și
valorilor identitare ale județului

Termen de
realizare
2017-2020

I nstituția
responsabilă
Consiliul Județean

Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor
pentru cercetările statistice conform graficului cercetărilor
statistice anuale şi infraanuale în următoarele domenii:
- agricultură, silvicultură, mediu;
- industrie, investiţ ii, construcţ ii;
- comerţ interior şi exterior;
- turism, transporturi;
- cercetare-dezvoltare, inovare;
- demografie, piaţ a muncii;
- nivel de trai, calitatea vieţ ii;
- educaţ ie, cultură;
- sănătate s.a.
Graficul cercetărilor statistice
- cercetări statistice care au ca surse de
finanţ are bugetul de stat;
- cercetări statistice finanţ ate din fonduri
externe;

Conform termenelor
stricte prevăzute în
Graficul cercetărilor
statistice infraanuale
2017 şi anuale 2016

Direcția Regională
de Statistică

-Î ntâlniri ale Comisiei de Dialog Social la nivelul I nstitu ției
Prefectului
-Consultarea partenerilor sociali asupra ini țiativelor
legislative sau de altă natură, cu caracter economicosocial
-Î ntâlniri în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic

2017

I nstitu ția
Prefectului
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6.

Utilizarea eficientă a
fondurilor prevăzute în
buget pentru formarea
profesională
preponderant pentru
personalul de specialitate
al instituției

7.

Î mbunătăţ irea organizării
proceselor interne în
scopul eficientizării
activităţ ii
Stabilirea şi realizarea de
măsuri pentru promovarea
competenţ elor instituţ iei în
rândul cetăţ enilor
Simplificarea serviciilor
destinate contribuabililor
prin utilizarea soluţ iilor de
e- guvernare

8.

9.

10.

Relaţ ionare mai bună cu
cetăţ enii pentru a
răspunde în mod

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
-Î ncheierea de parteneriate sau protocoale de colaborare
cu organizațiile neguvernamentale în vederea organizării
de acțiuni comune în sprijinul comunităților locale și/ sau
grupurilor vulnerabile
Participarea personalului de specialitate din DGASPC
Bistrița-Năsăud la cursuri de formare continuă și
perfecționare

2017

Direcția Generală
de Asisten ță
Socială și
Protecția Copilului

Actualizarea procedurii de circulaţ ie a documentelor
neclasificate în cadrul instituţ iei

2017

I nstituţ ia
Prefectului

Definirea măsurilor, acţ iunilor sau evenimentelor
necesare a se derula pentru îmbunătăţ irea imaginii
instituţ iei şi mai buna cunoaştere a competenţ elor
instituţ iei de către cetăţ eni prin intocmirea unui Plan de
comunicare şi implementarea acestuia

2017

I nstituţ ia
Prefectului

Î nscrierea în Sistemul Naţ ional Electronic de Plată Online
www.ghiseul.ro pentru a oferi cetăţ enilor posibilitatea de
a achita online impozitele/ taxele/ alte creanţ e datorate
statului

2017

Toate autorităţ ile
şi instituţ iile
publice de pe raza
judeţ ului

Eficientizarea Sistemului I nformatic I ntegrat de Mediu
(SI M), proiect implementat în colaborare cu ANPM

2017

Agenţ ia de
Protecţ ia Mediului

I dentificarea principalelor probleme cu care se confruntă
cetăţ enii în relaţ ia cu instituţ iile publice prin aplicarea de
chestionare de satisfacţ ie

2017

I nstituţ ia
Prefectului,
Direcţ ia de
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fundamentat şi coerent
nevoilor acestora

Sănătate Publică

11.

Creşterea eficienţ ei
implementării politicilor
publice

I mplementarea conceptului “Sănătatea în toate politicile
publice” prin promovarea politicilor de sănătate ca politici
intersectoriale, care conferă un rol important în creşterea
stării de sănătate a populaţ iei şi
altor instituţ ii, şi
încheierea de parteneriate cu aceste instituţ ii

2017

Direcţ ia de
Sănătate Publică

12.

Creşterea calităţ ii şi
eficienţ ei furnizării
serviciilor publice oferite
prin proiecte dedicate
finanţ ate din fonduri
europene

Utilizarea sistemului electronic interoperabil de tip eadministraţ ie dezvoltat prin proiectul cu finanţ are
europeană „Gestiunea în sistem informatic a Registrului
Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţ enilor în
cadrul unor unităţ i administrativ-teritoriale din judeţ ul
Bistriţ a-Năsăud”, de către instituţ iile şi primăriile
implicate în gestiunea problemelor legate de posesia şi
folosinţ a terenurilor agricole

2017

Consiliul Judeţ ean
şi cele 30 primării
implicate în
proiect
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CAPI TOLUL 9
AGRI CULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Obiective prevăzute în anul
2017
Activitatea de întreținere și
reparații în amenajările de
îmbunătățiri funciare
Activitatea de investiții noi
de îmbunătățiri funciare
( faza de SF aprobare la
MADR)
I mplementarea politicilor,
strategiilor în agricultură și
industria alimentară,
consultanță agricolă și
formare profesională
Monitorizare inspecții
tehnice, verificare și control
în domeniul agriculturii și
industriei alimentare și
statistică agricolă,
monitorizare piață

Absorbția fondurilor
europene în cadrul PNDR
2007-2013, respectiv PNDR
2014-2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Lucrări de I + R în amenajări de desecare BH ROȘUA
Lucrări de I + R în amenajări de CES BH ROȘUA

2017
2017

Combaterea eroziunii solului în BH Budeștiul I nferior
Desecare-drenaj în BH Șieu -Măgheruș, județ BistrițaNăsăud

2017
2017

Unitatea de
Administrare a
Agen ției Naționale
de Î mbunătățiri
Funciare BistrițaNăsăud

Monitorizarea politicilor și strategiilor în agricultură
Formare profesională, promovare și elaborare proiecte
I mplementarea politicilor și strategiilor din industria
alimentară și de promovare a schemelor de calitate
Asisten ță tehnică zonală
Monitorizarea activităților din domeniul industriei
alimentare
Monitorizarea activităților din domeniul inspecțiilor de
stat pentru controlul tehnic în producerea și
valorificarea legumelor și fructelor
Monitorizarea activităților din domeniul organismelor
modificate genetic și fertilizan ți
Monitorizarea activităților din domniul vitivinicol
Monitorizarea activităților din domeniul inspecțiilor de
stat în agricultura ecologică
Statistica agricolă
I mplementarea tehnică şi financiară a programului
FEADR în concordanţ ă cu strategia şi măsurile stabilite
prin PNDR
Verificarea Cererilor de finan țare ale beneficiarilor
FEADR

2017 – conform
solicitărilor
Conform
reglementărilor legale
în vigoare
Conform
reglementărilor legale
în vigoare

Direcția pentru
Agricultură
Județeană

permanent

Oficiul Județean
pentru Finan țarea
I nvestițiilor Rurale

Direcția pentru
Agricultură
Județeană

permanent
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Nr.
crt.

6.

7.

8.

Obiective prevăzute în anul
2017

Comunicarea permanentă cu
centrele locale şi cu
serviciile/ compartimentele/
birourile din cadrul API A CJ
Bistriţ a Năsăud și
informarea acestora în ceea
ce priveşte legislaţ ia
comunitară, modificarea
PNDR şi transmiterea
oricăror informaţ ii necesare
desfăşurării activităţ ii
Gestionarea riscurilor
identificate la nivelul
Centrului Judeţ ean Bistriţ a
Năsăud, împreună cu
ofiţ erul de risc
Respectarea procedurilor
specifice activităţ ii
desfăşurate şi

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Verificarea solicitărilor de modificare a contractelor de
finan țare, a altor documentații privind monitorizarea
stadiului implementării acestora
Promovarea investițiilor financiare prin FEADR
Verificarea şi avizarea dosarelor de achiziţ ii / acte
adiționale la contractele de achizi ții
Verificarea conformității și a condiţ iilor contractuale şi
administrative procedurale pentru dosarele cererilor de
plată depuse
Primirea și verificarea dosarelor Cerere de plată privind
eșantionul de supracontrol API A pentru măsurile
delegate
Pregătirea / elaborarea și transmiterea acestor
documente

permanent

Permanent

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Actualizarea periodică a registrelor de riscuri și
monitorizarea evoluţ iei acestora, în conformitate cu
Manualul de management al riscului

Permanent

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Urmărirea nivelului de calitate al rezultatelor obţ inute

Permanent

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură

permanent
permanent
permanent

permanent
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Nr.
crt.

9.

Obiective prevăzute în anul
2017
monitorizarea respectării
acestora.
Promovarea imaginii API A

10.

Realizarea de instruiri

11.

Menţ inerea nivelului de
procesare a cererilor
derulate prin servicii ca
număr şi calitate
Acordarea ajutorului
comunitar pentru furnizarea
laptelui şi a anumitor
produse lactate copiilor din
instituţ iile şcolare

12.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă
Centrul Județean

Oferirea de informaţ ii fermierilor si mass-mediei atât
prin consiliere directă la sediul API A CJ Bistriţ a Năsăud
cât si prin e-mail sau telefon privind activitatea Agenţ iei
şi programele derulate de aceasta pentru accesarea
fondurilor europene ca mecanisme de susţ inere
financiară
Elaborarea, redactarea şi difuzarea de materiale
informative
Transmiterea de comunicate / informări de presă pe
teme de interes privind activitatea Agenţ iei
Participarea la emisiuni radio şi TV
I nstruirea personalului din cadrul serviciilor precum şi
a consilierilor de la nivelul centrelor locale şi altor
servicii (după caz) pentru însuşirea manualelor de
proceduri, ghidurilor de control, supracontrol, a paşilor
tehnici, a instrucţ iunilor privind utilizarea aplicaţ iilor
electronice primite pentru formele de sprijin derulate în
cadrul institu ției
Monitorizarea, analiza activităţ ilor şi repartizarea
acestora în vederea încadrării în termenele prevăzute,
solicitarea de personal suplimentar în situaţ ia
termenelor foarte scurte şi a numărului mare de cereri
I nformarea solicitanţ ilor cu privire la regulile de
desfaşurare ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţ ia
acestora a formularelor necesare solicitării sprijinului
financiar

Permanent

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Permanent

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Gestionarea administrativă a cererilor de plată

Ori de câte ori se
impune pe măsura
primirii şi procesării
cererilor
Până la 30.04.2017depunere cereri
pentru sem. I 2017
Pâna la 30.09.2017depunere cereri
pentru sem. I I 2017
verificare cereri

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean
Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean
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Nr.
crt.

13.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acordarea sprijinului
financiar în cadrul
programului de încurajare a
consumului de fructe în şcoli

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Efectuarea inspecției la fața locului
I nformarea solicitanţ ilor cu privire la regulile de
desfăşurare ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţ ia
acestora a formularelor necesare solicitării sprijinului
financiar

Gestionarea administrativă a cererilor de plată

14.

Acordarea sprijinului
comunitar pentru
restructurarea/ reconversia
plantaţ iiilor viticole

15.

Acordarea ajutorului
comunitar pentru asigurarea
recoltei plantaţ iilor viticole
cu soiuri pentru struguri de
vin

16.

Acordarea ajutorului
financiar comunitar și
național acordat în sectorul
apicol

Efectuarea inspecției la fața locului
I nformarea solicitanţ ilor cu privire la regulile de
desfaşurare ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţ ia
acestora a formularelor necesare solicitării sprijinului
financiar
Gestionarea administrativă a cererilor de plată
Efectuarea inspecției la fața locului
I nformarea solicitanţ ilor cu privire la regulile de
desfăşurare ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţ ia
acestora a formularelor necesare solicitării sprijinului
financiar
Gestionarea administrativă a cererilor de plată
Efectuarea inspecției la fața locului
I nformarea solicitanţ ilor cu privire la regulile de
desfășurare ale acestei măsuri și punerea la dispozi ția
acestora a formularelor necesare solicitării sprijinului
financiar

Termen de
realizare
depuse:
01.05-30.06.2017
01.10 -30.11.2017Permanent
Până la 30.04.2017depunere cereri
pentru sem. I 2017
Pâna la 30.09.2017depunere cereri
pentru sem. I I 2017
verificare cereri
depuse:
01.05-30.06.2017
01.10 -30.11.2017
Permanent
Permanent în funcţ ie
de finalizarea
măsurilor din planurile
aprobate

I nstituția
responsabilă

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Permanent în funcție
de apariția actelor
normative

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Până la 01.08.2017depunere cereri

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

02.08.-30.09.2017
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Nr.
crt.

17.

18.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acordarea ajutoarelor
specifice comunitare
stabilite de Hotărâriea de
Guvern 759 / 2010 cu
modificările şi completările
ulterioare
Măsura 215-pachetul A- plăți
privind bunăstarea
animalelor porcine,pachetul
B- plăți privind bunăstarea
animalelor păsări

19.

Acordarea ajutoarelor de
stat pentru motorina
utilizată în agricultura cf.
HG.1174/ 2014 SI OMADR
1727/ 2015

20.

Acordarea ajutoarelor de
stat pentru ameliorarea
raselor de animale și
menținerea registrului
genealogic

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Gestionarea administrativă a cererilor de plată
Efectuarea controlului la fața locului
Verificarea respectării angajamentelor asumate de către
fermieri pentru cererile de plată depuse în anii anteriori:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 și luarea măsurilor ce se
impun în cazul nerespectării angajamentelor

verificare cereri
Până la data de 15
octombrie a fiecărui
an

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

I nformarea solicitanţ ilor şi punerea
acestora a formularelor necesare

16.01-15.11.2017
depunerea
deconturilor
justificative
trimestriale pasăre și
porc
16.01-31.12.2017
operarea, verificarea,
autorizarea la plată
Trimestrial

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Trimestrial

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

la

dispoziţ ia

Primirea, operarea, verificarea deconturilor justificative,
emiterea situațiilor centralizatoare, eliberarea
adeverin țelor, autorizarea la plată
I nformarea solicitanţ ilor şi punerea la dispoziţ ia
acestora a formularelor necesare
Primire, înregistrare, emitere acorduri prealabile și
acorduri rectificative
Primirea, înregistrarea, introducerea în aplicația
electronică a cererilor de plată, întocmirea
centralizatoarelor
I nformarea solicitanţ ilor şi punerea la dispoziţ ia
acestora a formularelor necesare
Primire, înregistrare emitere acorduri ini țiale

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Primirea, înregistrarea, introducerea în aplicația
electronică a cererilor de plată, întocmirea
centralizatoarelor
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Nr.
crt.
21.

Obiective prevăzute în anul
2017
Renta agricolă

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
I nformarea solicitanţ ilor şi punerea la dispoziţ ia
acestora a formularelor necesare
Primire documente, vizare carnete rentieri

22.
23.

24.

25.

Termen de
realizare
01.01-31.12.2017
primire documente
01.03-31.08.2017
vizare carnete rentieri
Permanent

Arhivarea documentelor în
spaţ ii și condiţ ii adecvate
I dentificarea parcelelor de
teren neîntreţ inut

Arhivare documente
Controlul clasic al parcelelor identificate ca neîntreţ inute

Permanent

Controlul clasic al BF-urilor
agricole atributate ca
neagricole sau corectarea
acestora unde este cazul
Realizarea controlului pe
teren

Controlul clasic pe teren conform procedurilor in
vigoare și transmiterea rezultatelor serviciului
I ACS/ LPI S-Anexa 17b

31.05.2017

31.05.2017

26.

Realizarea controlului
GAEC_1

I nstruirea inspectorilor de teren de la nivelul centrelor
județene cu privire la metodologia de control pentru
campania 2017
Planificarea şi organizarea (inclusiv pregătirea
dosarelor/ hăr ților) controalelor pe teren pe baza
eşantionului cu fermierii selectionaţ i pentru control în
campania 2017
Controlul clasic pe teren conform procedurilor în
vigoare a eşantionului primit de la API A Central (SAPS,
Agromediu, GAEC, etc)
I ntroducerea în sistemul informatic a datelor aferente
rezultatelor controlului pe teren
Controlul clasic pe teren conform procedurilor în
vigoare

27.

Alte activităţ i legate de

Monitorizarea activităţ ilor de control (pe teren și prin

3 zile de la data
primirii eşantionului
de control

I nstituția
responsabilă
Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean
Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

01.06-30.09.2017

10.10.2017
01.11-24.12.2017

Permanent

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean
Agen ția de Plăți și
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Nr.
crt.

28.

29.

30.

Obiective prevăzute în anul
2017
control în teren

Măsuri de sprijin pentru
fermieri din Fondul
European pentru Garantare
în Agricultură ( FEGA) ,
Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală
( FEADR) , Buget Național, ca
plată pe suprafaţ ă de teren
agricol utilizat

Constatarea, înregistrarea și
urmărirea recuperării
creanțelor
Respectarea tuturor

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
teledetecție) pentru campania 2017 (dosare controlate,
echipe mobilizate, alte resurse mobilizate, stadiul
introducerii rezultatelor in sistemul I T, etc.), evaluarea
internă a campaniei de control și propuneri de
îmbunătățire și eficientizare a activităţ ilor de control
clasic pe teren pentru campania următoare de control
Susținerea misiunilor de audit (APDRP, Curtea de
conturi, Comisie europeana, etc)
I nformare servicii publice deconcentrate și alte institu ții
ale administrației publice centrale din județ
I nstruire personal primire cereri SAPS I PA-Online

Termen de
realizare

Agricultură
Centrul Județean

Permanent
28.02.2017
15.02 - 28.02.2017

I nformare și instruire fermieri privind depunerea
cererilor SAPS I PA-Online
I nstruirea de către personalul API A în utilizarea
aplicației I PA - Online, a persoanelor care pot ajuta
fermierii să-și identifice corect parcelele agricole
utilizate; primirea cererilor SAPS
Efectuarea controalelor administrative

15.02 - 28.02.2017

Actualizări LPI S pe baza controalelor pe teren

11.06 - 30.06.2017

Rezolvarea supra-declarărilor

01.06 - 31.07.2017

Autorizarea dosarelor pentru plată în avans SAPSCampania 2017
Autorizarea la plată regulară campania SAPS 2017

16.10 - 30.11.2017

Î nregistrare, comunicare, urmărire și recuperarea
debitelor
Parcurgerea celor 4 faze ale execuţ iei bugetare:

I nstituția
responsabilă
I nterven ție pentru

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

09.03 - 13.03.2017

01.03 - 10.06.2017

01.12 - 31.12.2017
Permanent

Permanent

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean
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Nr.
crt.

31.

32.

33.

34.

Obiective prevăzute în anul
2017
etapelor pe care le implică
execuţ ia cheltuielilor care se
efectuează din fondurile
publice
Efectuarea plăţ ilor către toţ i
beneficiarii formelor de
sprijin și contabilizarea
tuturor operaţ iunilor
aferente sumelor autorizate
şi plătite de Centrul
Judeţ ean Bistriţ a Năsăud
din bugetul naţ ional
Efectuarea plăţ ilor către
furnizorii de bunuri şi
servicii şi înregistrarea în
contabilitate a obligaţ iilor şi
plăţ ilor aferente
Asigurarea API A CJ Bistriţ a
Năsăud cu personal
competent capabil să-şi
îndeplinească atribuţ iile de
serviciu şi să facă faţ ă
provocărilor / modificărilor
în domeniu
Reprezentarea intereselor
institutiei sub urmatoarele
aspecte:
- formularea şi promovarea
apărărilor, căilor de atac
ordinare şi extraordinare,

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

angajarea, lichidarea, ordonanţ area şi plata
cheltuielilor

Î nregistrarea obligaţ iilor de plată în baza
centralizatoarelor primite de la SMS, efectuarea plăţ ilor
și contabilizarea sumelor plătite

Permanent

Î nregistrarea obligaţ iilor de plată pe baza documentelor
primite de la furnizori, efectuarea plăţ ilor și
contabilizarea sumelor plătite

Permanent

Extinderea procesului de instruire a salariaţ ilor de la
toate nivelele agenţ iei (acces egal la formare
profesională)
Consolidarea competenţ elor dobândite anterior şi
promovarea excelenţ ei, prin organizarea unor stagii de
instruire
Dezvoltarea competenţ elor cheie: utilizarea tehnologiei
informaţ iilor şi comunicaţ iei

Permanent

Permanent

Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Permanent
Agen ția de Plăți și
I nterven ție pentru
Agricultură
Centrul Județean

Studierea cu celeritate a actelor de procedură
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017
precum și a oricăror alte
acte de procedură în litigiile
în care API A CJ BN este
parte;
- asigurarea apărării
drepturilor şi intereselor
legitime ale API A CJ BN în
faţ a instantelor
judecătorești de toate
gradele, a organelor de
urmărire penală, precum şi
a tuturor autorităţ ilor şi
organelor administrative cu
atribuţ ii jurisdicționale, în
baza delegaţ iei de
împuternicire

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
comunicate către institu ția noastră, în vederea stabilirii
termenelor de realizare a apărărilor, solicitării
documentaţ iei şi elaborării strategiei

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Permanent

50

CAPI TOLUL 10
MEDI U. APELE ȘI PĂDURI LE
Nr.
crt.
1.

2.

Obiective prevăzute în anul
2017
Monitorizarea și
îmbunătățirea calității
mediului

Î mbunătățirea
managementului deşeurilor
și substanţ elor periculoase

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Monitorizarea calităţ ii factorilor de mediu – aer, apa, sol,
vegetaţ ie
Dezvoltarea și optimizarea staţ iei automate, parte a
Reţ elei Naţ ionale de Monitorizare a Calităţ ii Aerului
Monitorizarea radioactivităţ ii prin staţ ia de radioactivitate
Validarea datelor de calitatea aerului pentru anul 2016 în
vederea respectării obligaţ iilor de raportare anuală către
Comisia Europeană şi Agenţ ia Europeană de Mediu
Raportul privind calitatea aerului înconjurător pentru anul
2016, cu referire la toţ i poluanţ ii care intră sub incidenţ a
Directivei 2008/ 50/ CE transpusă în legislaţ ia românească
prin Legea 104/ 2011 privind calitatea aerului
Realizarea inventarului privind emisiile de poluan ți în
atmosferă – anul 2016
Monitorizarea cantităţ ilor de deşeuri reciclabile şi menajere
colectate/ valorificate/ eliminate prin Centrul de
Management I ntegrat al Deşeurilor Tărpiu
Colectarea, validarea şi procesarea la nivel naţ ional a
datelor privind deşeurile pentru anul 2016
Monitorizarea cantităţ ilor de ambalaje introduse pe piaţ ă şi
a deşeurilor de ambalaje colectate, valorificate, eliminate
în anul 2016
Monitorizarea cantităţ ilor de DEEE colectate, valorificate,
eliminate în anul 2016
Monitorizarea numărului de VSU şi a cantităţ ilor de deşeuri
rezultate din dezmembrarea VSU pentru anul 2016
Monitorizarea stocurilor de echipamente cu conţ inut de
PCB precum şi a celor eliminate prin operatori autorizaţ i,

Permanent
2017

I nstituția
responsabilă
Agen ția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

Permanent
2017

2017

2017
Permanent

Agen ția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

2017
2017

2017
2017
2017
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Nr.
crt.

3.

Obiective prevăzute în anul
2017

Participarea publicului în
luarea deciziilor privind
mediu

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
prin completarea în aplicație SI M (Sistem I ntegrat de
Mediu) a datelor aferente anului 2016
Colectarea şi validarea datelor privind cantităţ ile de uleiuri
uzate la nivel judeţ ean pentru anul 2016
Î ntocmirea inventarului privind operatorii economici din
judeţ , deţ inători de materiale/ articole/ deşeuri cu conţ inut
de azbest, pentru anii 2016
Î ntocmirea inventarului privind mercurul şi compuşii cu
mercur, pentru anii 2016
Realizarea bazei de date privind operatorii economici din
judeţ care deţ in metale restricţ ionate şi compuşii ai
acestora, pentru anii 2016
Realizarea inventarului privind operatorii economici
importatori/ producători/ utilizatori de substanţ e periculoase
ca atare, în amestecuri sau în articole, prin completarea în
aplicația SI M (Sistem I ntegrat de Mediu) a datelor aferente
anului 2016
Realizarea inventarului - anul 2017 - a cantitatilor de
deseuri periculoase și nepericuloase transportate în
conformitate cu HG 1061/ 2008 privind transportul
deșeurilor periculoase și nepericuloase în România
Colectarea de date privind cantitațile de deșeuri de baterii
și acumulatori colectate/ tratate in județul Bistrița Năsăud
pentru anul 2016
I dentificarea publicului interesat/ posibil afectat (agenţ i
economici și persoane fizice) în faze cât mai incipiente ale
realizării unui obiectiv economic sau de altă natură
(înaintea realizării efective a obiectivului, încă din stadiile
de plan/ program sau proiect) şi asigurarea participării la
luarea deciziilor încă din aceste etape
Creşterea gradului de informare a publicului şi

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017
2017

2017
2017

2017

2017

2017

Permanent

Agen ția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

Permanent
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Nr.
crt.

4.

5.

6.

7.

Obiective prevăzute în anul
2017

Conservarea biodiversității
și utilizarea durabilă a
componentelor sale

Monitorizare situri
contaminate/ potențial
contaminate
Î mbunătăţ irea accesului
publicului la informaţ ia de
mediu
Susţ inere proiecte de
finanţ are prin fonduri

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
responsabilizarea publicului prin consultarea acestuia în
luarea deciziilor la punerea în funcţ iune a obiectivelor noi
sau la modificarea activităţ ilor existente
Monitorizarea Siturilor Natura 2000 prin puncte de vedere
asupra rapoartelor de activitate şi deplasări în teren
Analizarea şi/ sau emiterea punctelor de vedere pentru
planurile
de
management
elaborate
de
către
custozi/ administratori
Consilierea custozilor ariilor naturale protejate în vederea
asigurării unui management coerent al reţ elei de arii
naturale protejate
Consilierea factorilor interesaţ i în vederea preluării în
custodie a ariilor naturale protejate
Eliberarea autorizaţ iilor de mediu la solicitarea persoanelor
fizice şi juridice pentru desfăşurarea activităţ ilor de
recoltare, capturare şi/ sau achiziţ ie şi comercializare a
plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică
Organizarea şi monitorizarea activităţ ilor de evaluare
pentru speciile de carnivore strict protejate, centralizarea
datelor şi efectuarea de propuneri de cote de recoltă pe
fonduri de vânătoare şi gestionari pentru sezonul de
vânătoare 2016/ 2017
I ntroducerea/ actualizarea datelor referitoare la siturile
contaminate/ poten țial contaminate în baza națională de
date și a celor nou identificate dacă va fi cazul
Răspuns la solicitările de informaţ ii de mediu, în
conformitate cu prevederile Legii nr.544/ 2001 şi normelor
de aplicare, ale HG.nr.875/ 2005 privind informaţ ia de
mediu şi a Ordinului MAPM 1182/ 2002
Î ntocmire proiect în vederea elaborării planurilor de
management pentru ariile protejate de interes comunitar

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Permanent

Agen ția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

Permanent

Permanent

Permanent
Permanent

2017

Permanent

Permanent

2017

Agen ția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud
Agen ția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud
Agen ția pentru
Protecția Mediului
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Nr.
crt.

8.

Obiective prevăzute în anul
2017
europene şi guvernamentale

Î mbunătăţ irea gradului de
conștientizare a cetățenilor
și de educaţ ie ecologică

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
neatribuite în custodie – finan țare POI M 2014/ 2020
Actualizarea bazei de date cu proiecte din domeniul
protecţ iei mediului, derulate în judeţ ul Bistriţ a-Năsăud
Organizarea de diverse acţ iuni pentru a marca
evenimentele din calendarul ecologic şi pentru
conştientizarea cetăţ enilor cu privire la protecţ ia mediului
I mplementarea proiectului de educaţ ie ecologică „Dă

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă
Bistrița-Năsăud

Permanent
Permanent

Agen ția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

2017

electrice la reciclat pentru un Pământ curat!”

9.

10.

Elaborarea şi aplicarea
politicilor în domeniul
mediului

Număr controale propuse
977, din care:
- planificate 338
- neplanificate 639

derulat de APM BN, în parteneriat cu I SJ BN şi Asociaţ ia
RoRec
Monitorizarea implementării măsurilor din Planul Local de
Acţ iune pentru Mediu
Actualizarea Planului Judeţ ean pentru Gestionarea
Deşeurilor, în colaborare cu Consiliul Județean Bistrița Năsăud
Deplasarea pe raza județului la obiectivele propuse și
efectuarea de controale
Colaborarea cu alte institu ții deconcentrate şi
descentralizate

semestrial
2017

2017
2017

11.

Activități de informare și
conștientizare în școli – 12
acțiuni

Colaborarea cu I nspectoratul Școlar și cu unitățile de
învățământ în vederea realizării activităților

lunar

12.

Gospodărirea durabilă a
resurselor de apă, protecţ ia
împotriva inundaţ iilor,
asigurarea monitoringului

Acţ iuni de verificare pentru actualizarea dosarelor de
obiectiv privind folosirea, protecţ ia resurselor de
apă/ albiilor minore programate la folosinţ ele de apă
Contribuţ ie la constituirea Fondului Naţ ional de Date

2017

2017

Agen ția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

Garda Națională
de Mediu
Serviciul
Comisariatul
Județean
Garda Națională
de Mediu
Serviciul
Comisariatul
Județean
I nspectoratul
Școlar Județean
Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud

54

Nr.
crt.

13.

14.

15.

Obiective prevăzute în anul
2017
adecvat hidro- meteorologic,
protecţ ia surselor de apă,
îmbunătăţ irea calităţ ii apei
până la atingerea stării bune
a apelor

Reducerea vulnerabilităţ ii la
efectele schimbărilor
climatice prin îmbunătăţ irea
capacităţ ii de răspuns la
nivel local în situaţ ii de
urgenţ ă generate de
inundaţ ii ori secetă
Satisfacerea cerinţ elor
Directivei Cadru privind Apa
a Uniunii Europene în
vederea atingerii stării bune
a apelor
Realizarea proiectelor de
investiţ ii de alimentare cu
apă, canalizare şi staţ ii de
epurare ape uzate
orăşeneşti în scopul
implementării directivelor
europene în domeniul
apelor, în vederea
respectării angajamentelor
europene şi internaţ ionale în
acest domeniu

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Hidrologice
I nspecţ ii planificate la folosinţ ele de apă pentru verificarea
gradului de conformare al acestora la legislaţ ia în domeniul
apelor şi la actele de reglementare deţ inute
I nspecţ ii tematice impuse de autoritatea centrală de
gospodărirea apelor
Monitorizarea stării calitative a apelor din judeţ , bazinul
hidrografic Someș Tisa
Realizarea Planului tehnic de Gospodărire a Apelor

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017

2017
2017
2017

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud

Stabilirea impactului activităţ ilor umane asupra corpurilor
de apă şi a calităţ ii în secţ iunile de monitorizare prin
elaborarea programelor de gospodărire a apelor şi a
sintezelor privind folosirea şi protecţ ia resurselor de apă

2017

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud

Conformarea cu cerinţ ele Directivei 91/ 271/ CEE privind
epurarea apelor uzate urbane şi a Directivei 98/ 83/ EEC şi
80/ 923/ EEC privind calitatea apei destinate consumului
uman
Colectare date si elaborarea Raport privind stadiul
îndeplinirii prevederilor programelor de etapizare

2017

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud

2017
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Nr.
crt.
16.

17.

18.

Obiective prevăzute în anul
2017
Î mbunătăţ irea prognozelor,
creşterea timpilor de reacţ ie
a autorităţ ilor implicate
precum şi îmbunătăţ irea
exploatării controlate a
acumulărilor
I nfrastructura de apă și apă
uzată
Program de dezvoltare
durabilă a pădurilor:
- eliminarea fenomenului
defrișărilor și exploatărilor
iraționale;
- oprirea fenomenului de furt
din patrimoniul național;
- program de reîmpădurire
pentru refacerea echilibrului
ecosistemelor afectate;
- îmbunătățirea gradului de
conștientizare, informare,
consultatre și participare a
tuturor cetățenilor, privind
mediul.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Transmiterea informărilor, atenţ ionărilor, avertizărilor
meteorologice, hidrologice, de fenomene meteorologice
periculoase imediate, conform fluxului informaţ ional

Proiect în analiză (AM POS Mediu) “Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţ ul
Bistriţ a-Năsăud” – Faza a I I -a
Lucrări de regenerare a pădurilor - în total 78.42 ha, din
care 50.53 ha regenerări naturale, 27.89 ha împăduriri și
4.12 ha completări. Program în păduri proprietatea statului
român: 15.21 ha împăduriri, 27.75 ha regenerări nat urale și
2.04 ha completări. Program în păduri ale altor proprietari,
administrate de D.S.Bistri ța-Năsăud: 12.68 ha împăduriri,
22.78 ha regenerări naturale și 2.08 ha completări.
Lucrări de reconstrucție ecologică – perimetre de
ameliorare a terenurilor degradate, lucrări de îngrijire a
plantațiilor pe 29 ha.
Acțiuni comune cu Poliția, Jandarmeria, Garda Forestieră și
Garda de Mediu Bistri ța, pentru stoparea tăierilor ilegale
de material lemnos, prin programul ”Radarul pădurii”.
Activități de educație ecologică și conștientizare a
populației referitor la importan ța gestionării durabile a
fondului forestier. I mplementarea procesului de certificare
a managementului forestier la nivelul Direcției silvice și a
Ocoalelor silvice certificate FSC.

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud

2017-2020

Consiliul Județean

Trimestrul I I

Trimestrul I I și I I I

2017

Direcția Silvică
Bistrița-Năsăud

2017
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Nr.
crt.
19.

20.

Obiective prevăzute în anul
2017
Gestionarea durabilă a
fondului forestier național
printr- o administrare
adecvată

Eficientizarea actului de
control privind respectarea
regimului silvic

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

I dentificarea tuturor pășunilor acoperite cu vegetație
forestieră care îndeplinesc condi țiile de a fi încadrate ca și
pădure în vederea administrării și protejării lor prin
asigurarea serviciilor silvice de către ocoalele silvice
autorizate în condițiile legii
I dentificarea suprafețelor de fond forestier deținute de
persoane fizice care nu au contracte de prestări servicii
silvice/ administrare cu o structură silvică autorizată, HG
861/ 2009 actualizată, Legea 133/ 2015 și dispunerea
măsurilor legale astfel încât să fie cât mai pu ține suprafețe
pentru care nu există contracte de prestări servicii
silvice/ administrare, iar dacă este posibil să nu existe
niciuna
Aplicarea măsurilor legale pentru deținătorii de terenuri
forestiere care încalcă legislația silvică în vigoare
Sprijinirea micilor proprietari de păduri în vederea
constituirii acestora în forme asociative
Verificarea în vederea avizării/ aprobării amplasării tăierilor
de masă lemnoasă conform amenajamentelor silvice și în
deplină concordan ță cu prevederile legale în vigoare
Efectuarea de controale tematice la structuri silvice care
asigură administrare/ serviciile silvice a fondului forestier
național
Efectuarea de controale inopinate la deținătorii/ proprietarii
și administratorii de fond forestier național, în vederea
constatării dacă aceștia respectă regimul silvic
Acțiuni de control circulație material lemnos programate și
inopinate împreună cu I PJ BN și I JJ BN
Verificarea operatorilor economici care au ca obiect de
activitate exploatarea, prelucrarea și comercializarea
materialelor lemnoase

2017

Garda Forestieră
Județeană

2017

2017
2017
2017

2017

Garda Forestieră
Județeană

2017

2017
2017
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Nr.
crt.

21.

22.

Obiective prevăzute în anul
2017

Extinderea suprafețelor
împădurite ca suport al
adaptării la efectele
schimbărilor climatice
( stabilizarea terenurilor,
combaterea deșertificării,
creșterea capacității de
absorbție a emisiilor de gaze
cu efect de seră)
Gospodărirea durabilă a
faunei cinegetice și piscicole

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Verificarea documentațiilor depuse de cei îndreptățiți să
folosească sistemul integrat de urmărire a materialului
lemnos (SUMAL) și eliberarea documentelor prevăzute de
actele normative în vigoare
Verificarea respectării de către operatorii economici care
introduc pe piață lemn și produse din lemn, a obligației de
a-și implementa și utiliza un sistem ”due diligence”
Î mpădurirea de terenuri degradate inapte pentru culturile
agricole, cu fonduri de la bugetul de stat
Acordarea sprijinului tehnic pentru deținătorii de terenuri
în scopul accesării de fonduri europeneîn vederea
împăduririi terenurilor agricole
Efectuarea controalelor anuale în perimetrele de
ameliorare și în suprafețele împădurite prin accesarea
fondurilor europene stabilirea lucrărilor necesare a fi
executate pentru realizarea reușitei definitive
Evaluarea corectă și profesională a efectivelor de vânat de
pe cuprinsul fondurilor cinegetice din județ, împreună cu
gestionarii fondurilor cinegetice
Propunerea cotelor de recoltă la speciile de vânat la care
vânătoarea este permisă în concordan ță cu rezultatele
evaluării și cu reglementările în vigoare
Desfășurarea de acțiuni pentru prevenirea, reducerea și
combaterea faptelor de braconaj, împreună cu gestionarii
fondurilor cinegetice și cu cei ai I JP BN

2017

Verificarea respectării legislației din domeniul cinegetic,
precum și a clauzelor contractuale de către gestionarii
fondurilor cinegetice
Verificarea obiectivă și profesională a eventualelor pagube

2017

I nstituția
responsabilă

2017

2017

Garda Forestieră
Județeană

2017

2017

2017

Garda Forestieră
Județeană

2017

2017

Garda Forestieră
Județeană
I nspectoratul
Județean de
Poliție
Garda Forestieră
Județeană

2017
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Nr.
crt.

23.

24.
25.

Obiective prevăzute în anul
2017

Gestionarea deșeurilor

Protecția mediului prin
conservarea biodiversității
Monitorizarea și
îmbunătățirea calității
aerului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
produse de vânat la culturile agricole și silvice în scopul
stabilirii răspunderii pentru pagubele produse și a se putea
stabili în timp util ce măsuri trebuie luate în vederea
limitării sau eradicării acestor pagube
Construirea unei Staţ ii de Tratare Mecanico-Biologică
(TMB), în cadrul Centrului de Management I ntegrat al
Deşeurilor Tărpiu”
2.Revizuirea Planului Judeţ ean pentru Gestionarea
Deşeurilor
Management participativ şi integrat al Rezervaţ iei biosferei
M-ţ ii Rodnei (Parc Naţ ional-Sit Natura 2000).
Elaborarea Planului de menţ inere a calităţ ii aerului în
judeţ ul Bistriţ a-Năsăud

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017-2020

Consiliul Județean

2017
2017-2020

Consiliul Județean

2017-2020

Consiliul Județean
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CAPI TOLUL 11
ENERGI E
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în anul
2017
Reabilitarea, modernizarea
şi înlocuirea instalaţ iilor
existente, pentru creşterea
eficienţ ei şi reducerea
impactului asupra mediului
Reabilitarea, modernizarea
şi înlocuirea instalaţ iilor
existente, pentru creşterea
eficienţ ei şi reducerea
impactului asupra mediului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

1.Modernizarea liniilor de joasă şi medie
tensiune la nivelul localităţ ilor :
Cresterea siguran ței în alimentarea cu energie electrica

2017

Societatea de
Distribu ție a
Energiei Electrice
Transilvania Nord
Sucursala Bistrița

a consumatorilor din zona L.E.A. 20 kV Unirea-Sebiş și
Bistriţ a-Şieuţ
Creşterea gradului de siguran ță în alimentarea cu
energie electrică a consumatorilor în Năsăud (Buclare
LES 20KV D1 cu D3)
Modernizare L.E.S. M.T. Năsăud Distribuitor D I P.T.C.Z. Cosbuc 1 - P.T.C.Z. Eminescu
Modernizare L.E.S. M.T. Năsăud Distribuitor D I I P.T.C.Z. Coșbuc 2 - P.T.C.Z. Spital
Modernizare LEA jt Bistriţ a Bârgăului
Modernizare LEA jt Poiana I lvei
Modernizare LES 20KV Sângeorz Băi
Modernizare branșamente Piatra Fântânele
ModernizareLEA jt Prundu Bârgăului -PT Abator- ieşire
Valea Ciorii
Modernizare LEA jt Nimigea de Jos -din PT CAP
Modernizare LES 20KV ieşire stația 110KV Rodna spre
LEA 20KV I lva Mica, Valea Vinului,Valea Blaznei
Modernizare LEAjt, branșamente și PTA in Ciceu
Mihăieşti Zona PTA I AS Repompare
Modernizare LEA jt Șieu-Magheruş -ieşire spre Primărie
Modernizare racord 20KV și reamplasare PTA Șant 2
Modernizare LEA jt Șieu ț Sat-I eşire spre Ruştior şi
Primărie
Modernizare LEA jt Tureac Sat 1- ieşire Bozgani
Modernizare LEA jt Ciceu Poieni
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017

Societatea de
Distribu ție a
Energiei Electrice
Transilvania Nord
Sucursala Bistrița

Trecere la 20 kV racord și P.T.C.Z. Heniu
Modernizare LEA jt Agrieş 2
Modernizare LES 20KV D1 Năsăud Zona Blocuri
Modernizare LEA jt Dumbrăveni
Modernizare LEA jt Rebrişoara str. Gagi și str.Principala
Modernizare LEA jt Gersa
Modernizare LEA jt Ciceu Mihăeşti SMA
Modernizare LEA jt I lişua
Modernizare LEA jt Corvineşti
Modernizare LEA jt Matei
Modernizare LEA jt Stupini
Schimbare conductoare LEA jt în Figa
Schimbare conductoare LEA jt în Feleac
Schimbare conductoare LEA jt în Jimbor
I njecție de putere LEA jt Recele

2. Normalizari tensiune la nivelul localităţ ilor :
Normalizare tensiune Bistrița -str. Miron Cristea
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare
Normalizare

tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune
tensiune

Blăjenii de Sus
Sebiş
Suplai
Tărpiu
Măgura I lvei
Năsăud str. Bistriţ ei
Spermezeu 2
Căianu Mare
Parva
Mintiu
Maieru zona spre Anieş
Maieru zona Valea Caselor
Piatra Fântânele spre Șendroaia
Tăure
Zagra
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CAPI TOLUL 12
I NFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

Obiective prevăzute în anul
2017
Modernizare drumuri
naționale secundare

Reparații poduri

Promovare modernizare
sector împietruit
Continuarea programului de
modernizare a drumurilor
judeţ ene pentru asigurarea
accesibilităţ ii la reţ elele de
transport naţ ionale şi
europene:

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Ranforsare sistem rutier a sectorului de drum DN 17C
km 26+ 050-45+ 000 Salva-Telciu
Ranforsare sistem rutier a sectorului de drum DN 17D
km 21+ 660-45+ 000 Salva-Feldru
Straturi rutiere foarte sub țiri DN 17 km 6+ 650-59+ 292
Ciceu Mihăiești-Bistrița
Reparații Pod pe DN17 C km 10+ 755 - V.Morii Dumitra
Reparații Pod pe DN17 C km 14+ 085 - V.Morii - Cepari
Reparații Pod pe DN17 C km 18+ 680 Năsăud
Modernizare DN 17D km 86+ 100-103+ 632 Valea
Mare-Cârlibaba
Modernizare DJ 170, km 13+ 450 - 24+ 450,
Negrileşti-Breaza-limită cu judeţ ul Maramureş,
Modernizare DJ171,km 0+ 000+ 39+ 500, Uriu-limita cu
jud.Maramures; obiect 3 km 28+ 000-39+ 500
Modernizare DJ 172D, lot 1, 2, 3, 4, I lva Mică, limita cu
judeţ ul Suceava
Modernizare DJ 162, km28+ 633-35+ 833 Visuia- Silivaşu
de Câmpie
Modernizare Dj 173 B , km ,16+ 500-26+ 300 Nimigea
de Sus
Modernizare Dj 162 , km8+ 300-18+ 540 , ArchiudSînmihaiu de Câmpie
Modernizare DJ 173 C,km 9+ 125-19+ 860, Buduș-Șieu

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017

CNAI R SA-DRDP
Cluj-SDN Bistriţ a

2017
2017
2017 - 2018

CNAI R SA-DRDP
Cluj-SDN Bistriţ a

2017 - 2018
2017 - 2018
2017 - 2020
2017

CNAI R SA-DRDP
Cluj-SDN Bistriţ a
Consiliul Județean

2017
2017-2020
2017
2017
2017
2017
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CAPI TOLUL 13
COMUNI CAŢI I

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Obiective prevăzute în anul 2017

Educarea și informarea consumatorilor
prin aplicarea de programe de
dezvoltare a instrumentelor de
informare, educare și evaluare a
gradului de satisfacție a consumatorilor
Utilizarea Registrului Electronic de
evidență a salariaților - Revisal

Î mbunătăţ irea sistemului de
comunicare cu beneficiarii și cu
reprezentanții mass-media, pentru
asigurarea unei imagini obiective a
activității instituției

Termen
de realizare

I nstituţ ia
responsabilă

Furnizarea de informații on line cu privire la măsurile
de protecție a consumatorilor și drepturile acestora,
utilizarea unor produse și servicii care le pot afecta
viața, securitatea, sănătatea sau interesele economice.
Colaborare cu mass-media pentru informarea
consumatorilor asupra produselor care pot să prezinte
risc pentru viața, sănătatea și interesele economice ale
acestora
Verificarea utilizării Registrului Electronic de eviden ță a
salariaților – Revisal – de către agen ții economici

Permanent

Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului

permanent

Realizarea unei campanii de informare și conștientizare
a beneficiarilor, referitoare la distribuirea certificatelor
de stagiu aferente perioadei 2006-2015, precum și a
faptului că odată cu informațiile privind stagiului de
cotizare, aceștia vor primi și parola de acces pentru
deschiderea contului de utilizator de pe site-ul CNPP
Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe
mijloace electronice şi asigurarea disponibilității tuturor
informaţ iilor necesare pe pagina web a instituţ iei
I mplementarea sistemului informatic de administrare a
proceselor de muncă în administrația publică prin
sistemul work-flow și administrarea avansată a
Documentelor

2017

I nspectoratul
Teritorial de
Muncă
Casa Județeană
de Pensii

Acţ iuni pentru realizarea obiectivului

Permanent

Permanent

63

Nr.
crt.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Obiective prevăzute în anul 2017

Acţ iuni pentru realizarea obiectivului

Termen
de realizare

I nstituţ ia
responsabilă

Exploatarea sistemului informatic
integrat, în vederea furnizării unor
servicii publice electronice de calitate
asiguraţ ilor din sistemul public de
pensii

Utilizarea modulelor sistemului informatic integrat și
comunicarea observațiilor și concluziilor către
CNPP/ DI ESC, în scopul îmbunătățirii continue a
parametrilor de funcționare ai acestuia.
Crearea de conturi online pentru utilizatorii portalului

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Î mbunătățirea gestiunii documentelor
în Casa Teritorială de Pensii

Utilizarea permanentă a solu ției informatice pentru
managementul documentelor

Permanent

Casa Județeană
de Pensii

Asigurarea infrastructurii de
comunicații și securitatea bazelor de
date

Auditarea rețelei CTP
I mplementarea Politicii de Securitate a CNPP

2017

Casa Județeană
de Pensii

Asigurarea unor servicii publice de
calitate prin informatizarea integrală la
nivel judeţ ean

Aplicarea programului informatic SAFI R pentru
evidenţ a la nivel naţ ional a beneficiilor de asistenţ ă
socială

Permanent

Asigurarea și modernizarea bazei
materiale a învățământului
preuniversitar

Modernizarea procesului de predare-învățare cu
ajutorul tehnologiilor informațiilor și comunicării

Agen ția
Județeană
pentru Plăți și
I nspecție Socială
I nspectoratul
Școlar Județean

Realizarea controlului prin teledetecție

2017

Conectarea tuturor școlilor la I nternet prin conexiuni
de mare viteză

Activităţ ile specifice ce decurg din controlul prin
teledetecție apar ținând de API A CJ (prefolow_up;
follow_up; control la faţ ă locului; etc)

01.0630.09.2017

Agen ția de Plăți
și I nterven ție
pentru
Agricultură
Centrul
Județean
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2017
Menținerea în funcțiune și extinderea
rețelei informatice, a tuturor resurselor
hardw are, a aplicațiilor informatice
specifice API A și a asigurării securității
informatice

Acţ iuni pentru realizarea obiectivului
Resurse hardw are:

Termen
de realizare

I nstituţ ia
responsabilă

Permanent

Agen ția de Plăți
și I nterven ție
pentru
Agricultură
Centrul
Județean

2017

I nstitu ția
Prefectului

- I ntervenţ ii la evenimentele din reţ ea
- Extinderi și operaţ ii upgrade la reţ eaua informatică
- Verificarea şi analiza funcţ ionării reţ elei informatice

Aplicaţ ii specifice API A:
- Lansarea în folosire a noilor aplicaţ ii
- Aducerea la cunoştinţ a utilizatorilor a noilor facilităţ i
ale aplicaţ iilor
- Î ntreţ inerea drepturilor şi a rolurilor utilizatorilor din
aplicaţ iile informatice
- I ntervenţ ii pentru restabilirea funcţ ionalităţ ii
aplicaţ iilor

10.

Securitatea informatică:
- Asigurarea bunei cunoaşteri a sarcinilor şi obligaţ iilor
angajaţ ilor API A legate de securitatea informaţ iei
- Verificarea permanentă a menţ inerii gradului de
securitate
- I dentificarea riscurilor apărute

11.

Simplificarea procedurilor
administrative prin promovarea
platformei electronice ”@dministrație
modern în slujba cetățeanului”, menite
să faciliteze schimburile de documente
între I nstituția Prefectului, servicii
publice deconcentrate și autorități
publice locale

Continuarea efectuării transferului bidirecțional de date
și informații prin intermediul sistemului informatic de
docmanagement implementat în cadrul proiectului
”@dministrație modern în slujba cetățeanului”
Acordarea de sprijin autorităților locale care întâmpină
greutăți în utilizarea aplicației informatice
Organizarea unor întâlniri cu utilizatorii și
administratorii de sistem în vederea îmbunătățirii
modului de lucru în sistem
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Nr.
crt.

12.

13.

Obiective prevăzute în anul 2017
Realizarea controalelor de Securitate
privind protecția datelor din cadrul
sistemului informatics implementat

Punerea la dispoziția publicului de date
accesibile, reutilizabile și redistribuibile
în mod liber, fără a ține cont de
restricții de tipul drepturi de autor
( copyright) , patente sau alte
mecanisme de control printr- un portal
de tip open- data
Asigurarea echilibrului economic al
persoanelor cu dizabilități

14.

15.

Creșterea calității vieții persoanelor
adulte cu handicap și a persoanelor
varstnice instituționalizate

Acţ iuni pentru realizarea obiectivului
Verificarea anuală a funcționării și a datelor cuprinse în
sistemul informatic implementat la nivelul institu ției
prefectului. Continuarea instruirii persoanelor din
cadrul institu ției prefectului în vederea utilizării
sistemului informatic implementat
Actualizarea informațiilor postate pe site-ul instituției
www.prefecturabn.ro
Actualizarea datelor și informațiilor postate pe panouri
de informare (infochioșcuri) instalate la intrările în
institu ție

Termen
de realizare

I nstituţ ia
responsabilă

2017

I nstitu ția
Prefectului

permanent

I nstitu ția
Prefectului

semestrial

I ntroducerea în programul DSmart a dispozi țiilor de
angajare asistent personal, acte adi ționale, dispoziții
de acordare a indemnizațiilor lunare, încetarea
acestora sau prelugirea lor

2017

Operarea admiterilor, ieșirilor la cerere, a transferurilor
precum și decesele în programul SeeSoftDsmart,
verficare cereri prelungire contracte acordare servicii
sociale

2017

Direcția
Generală de
Asisten ță Socială
și Protecția
Copilului
Direcția
Generală de
Asisten ță Socială
și Protecția
Copilului
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CAPI TOLUL 14
APĂRARE ȘI SECURI TATE NAȚI ONALĂ
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Obiective prevăzute în anul
2017
Pregătirea economiei
judeţ ului pentru apărare

Organizarea mobilizării
economiei şi a personalului
necesar în caz de conflict
armat

Pregătirea teritoriului
pentru apărare

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Actualizarea bazei de date cu operatorii economici
potenţ iali furnizori de resurse pentru apărare
Î ntocmirea Programului de aprovizionare a populaţ iei cu
produse care se raţ ionalizează la război şi transmiterea
sarcinilor la operatorii economici
Coordonarea activităţ ilor autorităţ ilor locale şi
operatorilor economici pentru întocmirea documentelor
proprii privind îndeplinirea sarcinilor în caz de mobilizare
Organizarea activităţ ii privind asigurarea necesarului de
mijloace de transport rutier,carburanţ i şi lubrifianţ i
pentru evacuarea populaţ iei şi bunurilor materiale în
situaţ ii de conflict armat
Organizarea mobilizării la locul de muncă în situaţ ie de
război a personalului destinat desfăşurării activităţ ilor în
cadrul administraţ iei publice şi a mediului economic
Actualizare bazei de date cu mijloace necesare în
situaţ ii de urgenţ ă pe funcţ ii de sprijin
Elaborarea Planului de rechiziţ ii de bunuri şi prestări
servicii în interes public.
Monitorizarea implementării planului de rechiziţ ii
Elaborarea monografiei economico – militare a judeţ ului
Stabilirea obiectivelor de importanţ ă deosebită pentru
apărare care urmează să fie luate în pază în caz de
mobilizare sau război de autorităţ ile publice locale şi
operatorii economici cu responsabilităţ i în domeniu

Termen de
realizare
15.10.2017

I nstituția
responsabilă
Compartimentul
Județean pentru
Probleme Speciale

30.04.2017

permanent
30.04.2017

Compartimentul
Județean pentru
Probleme Speciale

30.04.2017

15.03.2017
30.03.2017

Compartimentul
Județean pentru
Probleme Speciale

Permanent
15.07.2017
15.09.2017
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CAPI TOLUL 15
AFACERI I NTERNE
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în anul
2017
Creșterea gradului de
siguranță și protecție a
catățeanului atât în mediul
rural cât și în mediul urban

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Protejarea persoanei:
- servicii polițienești prioritare pentru protejarea vieții,
integrității corporale și garantarea drepturilor și
libertăților persoanelor;
- pregătirea antiinfracțională și antivictimală a
polpulației, cu focalizare pe violen ța domestică și
delicven ța juvenilă, atragerea și implicarea elevilor pe
bază de voluntariat în domeniul prevenirii criminalității;
- creșterea siguran ței civice în zona institu țiilor de
invățământ preuniversitar;
- solu ționarea cererilor și petițiilor, primirea în audien ță
și consilierea cetățenilor
Protejarea patrimoniului:
- reducerea oportunităților infracționale: protejarea
bunurilor, descurajarea poli țienească a infractorilor și
formarea deprinderilor de asigurare a patrimoniului;
- desfășurarea de activități pentru prevenirea și
combaterea infracțiunilor de furt (din locuin țe, societăți
comerciale, din/ și autovehicule)
Siguran ța stradală:
- desfășurarea de activități pentru prevenirea și
combaterea fenomenului infracțional stradal;
- perfecționarea sistemului de ordine publică prin
creșterea numărului de poli țiști care acționează în
patrule stradale;
- participarea structurilor de interven ție din Poliția
Română la activități specifice men ținerii ordinii publice
în zone cu risc criminogen ridicat

2017

I nspectoratul
Județean Poliție

2017

2017
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Nr.
crt.

2.

Obiective prevăzute în anul
2017

Asigurarea climatului de
legalitate a mediului de
afaceri prin combaterea
evaziunii fiscale,

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Siguran ța rutieră:
- combaterea eficientă a infracționalității și
contraven ționalității în traficul rutier, cu scopul de a
depista diferite categorii de participan ți la trafic care
încalcă normele rutiere și care prin atitudinea lor aduc
atingere gravă siguran ței rutiere;
- desfășurarea unor campanii de prevenire a
accidentelor rutiere;
- conștientizarea opiniei publice asupra dinamicii și
consecin țelor accidentelor rutiere
Cooperarea între Poliție, Jandarmerie și Poliția Locală în
domeniul men ținerii ordinii publice:
- încheierea unor protocoale de colaborare la nivel
județean/ local între Poliție-Poliție Locală, organizarea și
desfășurarea unor acțiuni comune pentru creșterea
vizibilității și pentru transmiterea mai eficientă a
mesajelor de prevenire;
- participarea structurilor de interven ție ale I .P.J. BN și
I .J.J. BN la activitățile comune de pregătire și misiuni;
-asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia
desfășurării unor acțiuni cu public numeros;
- analizarea în comun a posibilelor incidente și
mobilizarea pentru prevenirea evenimentelor nedorite și
acordarea de sprijin cetățenilor la producerea de
accidente de orice natură, crime, jafuri, incendii,
calamități, pandemii, acte antisociale, droguri,
proxenetism și altele
I ntensificarea acțiunilor și măsurilor de combatere a
fenomenului infracțional ce prejudiciază bugetul
consolidat al statului (evaziune fiscală, contrabandă,
spălarea banilor, criminalitate specifică achizi țiilor

2017

I nstituția
responsabilă

2017

2017

I nspectoratul de
Poliție Județean
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Nr.
crt.

3.

4.

5.

Obiective prevăzute în anul
2017
contrabandei, corupției,
contrafacerii de mărfuri, a
infracțiunilor din domeniul
achizițiilor publice, precum
și prin protecția intereselor
financiare ale Uniunii
Europene
Asigurarea resurselor
umane, a mijloacelor
materiale și financiare
necesare dezvoltării și
menținerii capacității
operaționale a Poliției
Române

Creşterea performanţ ei
structurilor operative în
îndeplinirea misiunilor de
ordine şi siguranţ ă publică

Creşterea performanţ ei
structurilor operative în
îndeplinirea misiunilor de
ordine şi siguranţ ă publică

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
publice) și inițierea tuturor demersurilor legale pentru
recuperarea prejudiciilor
Î mbunătățirea pregătirii profesionale a polițiștilor și
creșterea calității serviciului polițienesc pentru
îndeplinirea obiectivelor și priorităților ce revin Poliției
Române
Finalizarea procedurilor de ocupare a funcțiilor vacante
de conducere și de execu ție în vederea creării unei
stabilități de funcții, a creșterii eficien ței muncii și a
întăririi disciplinei cadrelor
Continuarea demersurilor de atragere a fondurilor
nerambursabile necesare dezvoltării capacității
operaționale a I nspectoratului de Poli ție Județean
Bistrița-Năsăud și adaptării la evolu ția fenomenului
infracțional
Optimizarea proceselor de planificare, organizare,
conducere şi executare a misiunilor din competenţ ă
Creşterea performanţ ei misiunilor de menţ inere a ordinii
şi siguranţ ei publice
Realizarea unor dispozitive de acţ iune flexibile care să
acţ ioneze după principiul „cel mai apropiat element de
dispozitiv acţ ionează”
Acţ iuni circumscrise prevenirii şi combaterii infracţ iunilor
stradale, a faptelor antisociale, în zonele publice, în
instituţ iile de învăţ ământ din mediul urban şi mediul
rural
Creşterea performanţ ei acţ iunilor de asigurare şi
restabilire a ordinii şi siguranţ ei publice
Participarea la acţ iuni în cooperare cu alte instituţ ii, în
scopul combaterii fenomenelor asociate criminalităţ ii

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

2017

2017

I nspectoratul de
Poliție Județean

2017

trimestrial
trimestrial

I nspectoratul de
Jandarmi
Județean

trimestrial

trimestrial

I nspectoratul de
Jandarmi
Județean

lunar
trimestrial
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

6.

Creşterea performanţ ei
structurilor operative în
îndeplinirea misiunilor pazei
şi protecţ iei obiectivelor,
bunurilor şi valorilor
Menţ inerea unui nivel înalt
al activităţ ii de informare și
relaţ ii publice la nivelul
inspectoratu-lui

7.

8.

Creşterea performanţ ei
activităţ ilor de prevenire şi
combatere a faptelor
antisociale, prin promovarea
unei politici coerente în
domeniul prevenirii
criminalității, prin
proiectarea și derularea de

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
organizate şi corupţ iei
Coordonarea activităţ ilor privind planificarea,
organizarea şi executarea misiunilor / activităţ ilor pe
linie de pază şi protecţ ie a transporturilor cu caracter
special, de bunuri şi valori prin implementarea
prevederilor legale în vigoare
Organizarea şi desfăşurarea unor conferinţ e de presă,
briefing-uri, declaraţ ii de presă, pentru promovarea
imaginii inspectoratului pe plan local, cu participarea
reprezentanţ ilor mass-media locale
Mediatizarea prin buletine de presă a activităţ ilor,
misiunilor executate de inspectorat în zona de
responsabilitate şi a rezultatelor înregistrate în urma
acestora în conformitate cu legislaţ ia în vigoare
I mplementarea unor mecanisme de informare,
înştiinţ are şi avertizare a populaţ iei
Desfăşurarea acţ iunilor „ Ziua Porţ ilor Deschise”, pentru
mai buna informare a opiniei publice asupra atribuţ iilor
şi competenţ elor instituţ iei noastre
Organizarea unor puncte de informare cu ocazia Zilei
Jandarmeriei Române pentru informarea opiniei publice
cu privire la atribuţ iile, dotarea şi intervenţ ia
jandarmilor în anumite situaţ ii
Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale din
domeniul de competenţ ă al inspectoratului prin
desfăşurarea de activităţ i preventiv-educative şi
antivictimizare
Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, comunități
locale, asociații, etc. pentru implementarea la nivel local
de proiecte, acțiuni comune, campanii de informare,
educare, conştientizare și prevenire în domeniul ordinii

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

lunar

I nspectoratul de
Jandarmi
Județean

trimestrial/ lunar

I nspectoratul de
Jandarmi
Județean

zilnic/ săptămânal

lunar
aprilie 2017

martie-aprilie 2017

lunar

I nspectoratul de
Jandarmi
Județean

lunar
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Nr.
crt.

9.

Obiective prevăzute în anul
2017
acțiuni și campanii de
prevenire, în baza
priorităților locale stabilite
la nivel instituțional
Analiza și îmbunătățirea
cadrului legislativ care
reglementează
componențele în domeniul
situațiilor de urgență

10.

Modernizarea conceptuală,
structurală și funcțională în
domeniul prevenirii și
combaterii fenomenului
contravențional

11.

Creșterea siguranței
cetățeanului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

31.12.2017

I nspectoratul
Județean pentru
Situații de
Urgen ță

permanent

I nspectoratul
Județean pentru
Situații de
Urgen ță

Permanent

I nspectoratul
Județean pentru
Situații de
Urgen ță

și siguran ței publice, pentru reducerea riscului de
implicare în activități infracționale

Verificarea viabilității Planurilor de acțiune în diferite
situații la nivel județean și la nivel de inspectorat
Cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru în diferite
situații de urgen ță de către personalul inspectoratului
Creșterea calitativă a muncii personalului prin
convocări, cursuri de specialitate de ini țiere în carieră și
formare profesională
Punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu
celelalte structuri din domeniul ordinii și siguran ței
publice
Prevenirea și combaterea fenomenului contraven țional
din domeniul de activitate al inspectoratului,
independent sau în cooperare cu celelalte institu ții
abilitate ale statului
Creșterea nivelului de securitate personală a
cetățeanului prin îmbunătățirea siguran ței în spațiile
publice
Creșterea siguran ței în școli
Creșterea nivelului de management și a capacității de
interven ție a inspectoratului
Operaționalizarea Punctului de Lucru Lechin ța
Eficientizarea activităților de prevenire și integrarea
comunităților și cetățenilor, a factorilor de răspundere,
în efortul de apărare a vieții, proprietății și mediului în
situații de urgen ță
Pregătirea autorităților publice și a populației pentru
răspuns în situații de urgen ță și dezastre naturale

Permanent
31.12.2017
28.04.2017
31.12.2017

Permanent
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Nr.
crt.

12.

13.

14.

Obiective prevăzute în anul
2017

Elaborarea, promovarea și
implementarea unor politici
și programe privind
pregătirea profesională,
creșterea calității vieții
personalului în vederea
consolidării statutului de
pompier și optimizarea
structurii organizatorice

Prevenirea și stingerea
incendiilor

Coordonarea unitară a
acţ iunilor în situaţ ii de
urgenţ ă şi pregătirea

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Executarea, potrivit legii, a controalelor privind modul
de aplicare a procedurilor legale în domeniul prevenirii
și diminuării efectelor situațiilor de urgen ță, stabilirea
de măsuri obligatorii și sancționarea celor care se fac
vinovați
Creșterea calitativă și perfecționarea activității
personalului inspectoratului conform prevederilor
actelor normative în vigoare și conform fondurilor
bugetare alocate
Efectuarea de exerciții practice cu toți membrii
comitetelor locale pentru situații de urgen ță, cu centrele
operative cu activitate temporară și cu componentele
voluntare de interven ție potrivit cerin țelor legale.
Actualizarea CLSU în urma alegerilor locale
Actualizarea organismelor și structurilor de sprijin ale
managementului situațiilor de urgen ță și antrenarea
acestora în interven țiile în situații de urgen ță
Organizarea și desfășurarea unor activități de instruire
la nivel județean a primarilor și a celorlalți factori cu
atribu ții în managementul situațiilor de urgen ță
Construire spațiu de curățare a tehnicii de interven ție la
sediul inspectoratului
Mansardare și anvelopare termică la sediul
inspectoratului
Preluarea în administrare a pavilionului și cantinei din
cadrul Gărzii de I nterven ție Prundu Bârgăului
Realizarea bazei de pregătire în domeniul situațiilor de
urgen ță
Operaţ ionalizarea şi antrenarea Comitetului Judeţ ean de
Conducere şi Coordonare a I ntervenţ iei, la nevoie

31.12.2017

Executarea unor activităţ i de control, sprijin şi

31.12.2017

I nstituția
responsabilă

I nspectoratul
Județean pentru
Situații de
Urgen ță

31.12.2017

31.12.2017

semestrial

31.12.2017
31.12.2017

I nspectoratul
Județean pentru
Situații de
Urgen ță

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

I nspectoratul
Județean pentru
Situații de
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Nr.
crt.

15.

16.

Obiective prevăzute în anul
2017
personalului implicat

Verificarea legalității actelor
administrative

Î ntărirea rolului instituției
prefectului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

îndrumare la serviciile voluntare pentru situaţ ii de
urgenţ ă în scopul creşterii capacităţ ii de intervenţ ie a
acestora în situaţ ii de urgenţ ă
Finalizarea sistemului de management informaţ ional
pentru situaţ ii de urgenţ ă (SMI SU)
Controlul de legalitate a hotărârilor și dispozițiilor emise
de autoritățile publice locale
Î ntocmirea procedurilor prealabile
Atacarea la instan ța de contencios administrativ
Susținerea în toate fazele de judecată a acțiunii
prefectului
Organizarea în colaborare cu Direcția Județeană de
Statistică a activităților specifice de statistică la nivel
județean
Reprezentarea în instan ță a prefectului, institu ției
prefectului, comisiilor organizate la nivelul institu ției
pentru punerea în aplicare a legilor
Avizarea de legalitate a:
- ordinelor prefectului
- contractelor încheiate de institu ția prefectului
- propunerilor legislative
Elaborarea notelor de fundamentare și a proiectelor de
acte normative și comunicarea acestora în vederea
adoptării prin MAI
Asigurarea aplicării unitare a legislației la nivelul
unităților administrativ teritoriale:
- îndrumare metodologică
- gestionarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor rezultate
din actele normative în vigoare
Exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării
actelor cu caracter reparatoriu

Lunar

I nstituția
responsabilă
Urgen ță

31.12.2017
I nstitu ția
Prefectului

2017

2017

I nstitu ția
Prefectului
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Nr.
crt.

17.

18.

Obiective prevăzute în anul
2017

Monitorizarea programelor
naționale

Conducerea activității
serviciilor publice
deconcentrate

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Exercitarea atribuțiilor ce revin în calitate de președinte
al comisiilor și comitetelor organizate la nivel județean
Promovarea programelor naționale de finan țare în
rândul autorităților publice locale
Urmărirea modului de derulare a programelor naționale
la nivelul județului
Urmărirea stadiului implementării proiectelor finan țate
din fonduri guvernamentale
Colaborarea cu administrația publică locală în vederea
identificării problemelor apărute în implementarea
proiectelor
Î ntocmirea Planului de acțiuni privind realizarea în județ
a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
2017-2020
Analiza realizării obiectivelor și acțiunilor cuprinse în
Plan pe domeniile de activitate ale serviciilor publice
deconcentrate:
- ședin țe tematice
- analiza în cadrul ședin țelor Colegiului Prefectural
Monitorizarea realizării Planului de acțiuni și
centralizarea datelor în vederea întocmirii rapoartelor
trimestriale
Verificarea situațiilor financiare trimestriale și acordarea
avizului consultativ
Asigurarea relațiilor interinstitu ționale pentru realizarea:
- programelor comune la nivel județean
- campaniilor de informare
- încheierii de parteneriate
Acțiuni de control comune cu serviciile publice
deconcentrate și alte institu ții ale autorităților publice
centrale reprezentate în județ pe diverse teme

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Trimestrial

I nstitu ția
Prefectului

Lunar
Trimestrial
Trimestrial

2017

I nstitu ția
Prefectului

2017

Trimestrial
Trimestrial

2017

2017
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Nr.
crt.

19.

20.

21.

Obiective prevăzute în anul
2017

Asigurarea implementării
strategiilor naționale și
regionale la nivelul județului

Asigurarea serviciilor
publice comunitare la
nivelul județului

Asigurarea drepturilor
cetățenilor români în statele
semnatare a convenției de la
Haga

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
-comisii mixte stabilite prin ordin al prefectului pentru
verificare, îndrumare și control la unitățile administrativ
teritoriale
Colaborarea cu administrația publică locală, serviciile
publice deconcentrate, organizații neguvernamentale în
vederea elaborării planurilor județene de acțiuni pentru
implementarea strategiilor:
-Strategia de incluziune a cetățenilor apar ținând
minorității rome 2012-2020
-I ncluziune socială
-Egalitate de șanse
-Combaterea traficului de droguri
Conducerea activității Serviciului Public Comunitar
pentru Eliberarea și Eviden ța Pașapoartelor Simple
Conducerea activității Serviciului Public Comunitar
Î nmatricularea Vehiculelor Regim Permise de
Conducere
Aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative
întocmite pe teritoriul României
-verificarea documentației specifice
-verificarea competen ței teritoriale și materiale
-aplicarea apostilei

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

I nstitu ția
Prefectului

2017

I nstitu ția
Prefectului
2017

I nstitu ția
Prefectului
2017
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CAPI TOLUL 16
RELAȚI I I NTERNAȚI ONALE
Nr.
crt.
1.

2.

Obiective prevăzute în anul
2017
Promovarea de noi relaţ ii de
prietenie şi colaborare cu
autorităţ i publice locale din
străinătate

Î ntărirea cooperării şi
consolidarea parteneriatelor
şi relaţ iilor de asociere
dezvoltate

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Cooptarea unor parteneri externi şi pregătirea depunerii
împreună a unui proiect de finanţ are activităţ i de relaţ ii
externe prin Programul “Europa pentru Cetăţ eni”

2017

Primăria oraşului
Năsăud

Semnarea înţ elegerilor de cooperare dintre comuna
Matei şi localitatea Alsozsolca din Ungaria şi oraşul
Plesivec, Republica Slovacă

ianuarie 2017

Primăria comunei
Matei

I ntensificarea relaţ iilor externe cu judeţ ele germane
partenere Kassel, Harz şi Kyffhauser şi cu Landul
Mecklenburg - Pomerania de Vest, precum şi cu
Provincia Hunan din Republica Populară Chineză

martie-octombrie

Consiliul Judeţ ean

Organizarea unor vizite de schimb de experienţ ă între
elevi români şi elevi din localităţ ile partenere, respectiv
din judeţ ul Myslenice, Polonia, şi judeţ ele Harz şi
Kyffhauser

iunie-octombrie 2017

Primirea vizitei partenerilor din Rivoli, I talia

iulie-octombrie 2017

Primirea vizitei partenerilor județeni din Polonia cu
ocazia Zilelor Becleanului
Î ntâlnire partenerială cu Herzogenrath, Germania, cu
ocazia împlinirii a 10 ani de la semnarea Cartei de
înfrăţ ire
Participare la Adunarea Generală a Asociaţ iei Energy
Cities, la Stuttgart, Germania

2017

august 2017
martie – iunie 2017

Primăria
municipiului
Bistriţ a

26-28 aprilie 2017
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Nr.
crt.

3.

Obiective prevăzute în anul
2017

Consolidarea relaţ iei cu
Republica Moldova, cu
valorizarea caracterului
special al originii, limbii,
culturii, istoriei comune

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Primirea vizitei oficiale a unei delegaţ ii a oraşului
Rehovot

29 mai – 2 iunie 2017

Primirea delegaţ iilor tuturor oraşelor înfrăţ ite şi
partenere, cu ocazia festivalului “Târgul Mare al
Bistriţ ei”

25-27 august 2017

Participarea unei delegaţ ii la sărbătorirea Perdonanzei
Celestine, a 723-a ediţ ie, la partenerul din L’ Aquila,
I talia

august 2017

Participare la cea de a XXI I -a ediţ ie a Forumului
Economic al Oraşelor Î nfrăţ ite – Festivalul Viţ ei de Vie,
eveniment organizat anual de partenerul polonez din
Zielona-Gora

septembrie 2017

Primirea vizitei oficiale a unei delegaţ ii din Wiehl,
Germania

septembrie-noiembrie
2017

Participarea unei delegaţ ii a Primăriei municipiului la
aniversarea la Besancon , Franţ a, a 20 de ani de
înfrăţ ire cu Bistriţ a

07-10 octombrie 2017

Schimb de experienţ ă între profesori de la Şcoala
Gimnazială “Liviu Rebreanu” din Chiuza şi profesori de
la Şcoala din Kuurne, Belgia

2017

Primăria comunei
Chiuza

Participarea unei delegaţ ii a Primăriei oraşului SîngeorzBăi la marcarea aniversării unirii Basarabiei cu România,
la Nisporeni

27.03.2017

Primăria oraşului
Sîngeorz-Băi

Donaţ ie de cărţ i române la Nisporeni şi depuneri de
coroane şi slujbe religioase oficiate de preoţ i din cele

24-25.05.2017
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

două oraşe cu ocazia Zilei Eroilor la Cimitirele de onoare
româneşti din Vărzăreşti, Călăraşi şi Micleuşeni din
Republica Moldova
Organizarea la Sîngeorz-Băi a unei întâlniri cu agenţ ii
economici din cele două oraşe

13-15.08.2017

Sărbătorirea Zilei Naţ ionale a României prin participare
împreună cu partenerii la festivităţ ile de la Alba I ulia

01-02.12.2017

Participarea ansamblurilor folclorice din cele două
localităţ i la câte un festival artistic organizat de fiecare
(partener: Satul Chetosu, Raion Drochia, Republica
Moldova)

2017

Primăria comunei
Rebrişoara

Participarea partenerilor din comuna Drăsliceni, Raionul
Criuleni, Republica Moldova, la Festivalul de folclor
“Regele Brazilor”, organizat anual de Primăria comunei
Prundu Bîrgăului

august

Primăria comunei
Prundu Bîrgăului
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CAPI TOLUL 17
CULTURĂ. CULTE. MI NORI TĂȚI
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Obiective prevăzute în anul
2017
Î ntărirea dispozitivului legal
și a mijloacelor
administrative de salvare,
protejare și punere în
valoare a monumentelor
istorice

Î ntărirea dispozitivului legal
și a mijloacelor
administrative de salvare,
protejare și punere în
valoare a siturilor
arheologice

Protejarea patrimoniului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Activități de inventariere și clasare a monumentelor
istorice
Activități privind avizarea (Legea 422/ 2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
completările și modificările ulterioare)
Activități de monitorizare și control privind respectarea
legislației specifice
Emiterea obligațiilor privind folosin ța monumentului
istoric
Activități de punere în valoare a monumentelor istorice
Activități de inventariere și georeferen țiere a zonelor cu
patrimoniu arheologic
I mpunerea măsurilor de protejare a patrimoniului
arheologic (OG 43/ 2000 privind protecția patrimoniului
arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone
de interes național, republicată, cu completările și
modificările ulterioare)
Aplicarea procedurii privind descărcarea de sarcină
arheologică
Emiterea avizului specific la vânzarea-cumpărarea
terenurilor agricole situate în extravilan (Legea 17/ 2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării –
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de
modificare a Legii 268/ 2001 privind privatizarea
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri
proprietate publică și privată a statului cu destinație
agricolă și înfiin țarea Agen ției Domeniilor Statului)
Activități de eviden ță, expertizare și clasare a

permanent

I nstituția
responsabilă
Direcția Județeană
pentru Cultură

permanent

permanent
permanent
permanent
permanent

Direcția Județeană
pentru Cultură

permanent

permanent
permanent

permanent

Direcția Județeană
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017
cultural național mobil

4.

Finalizarea inventarierii
monumentelor de for public

5.

Aplicarea strategiei de
protejare a patrimoniului
cultural imaterial

6.

7.

8.

Aplicarea strategiei de
punere în evidență și
întărire a identității
naționale

Aplicarea strategiei
unificării culturii naționale

Promovarea afirmării şi
dezvoltării identităţ ii
lingvistice, a tradiţ iilor şi
culturii minorităţ ilor

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
patrimoniului cultural național mobil
Activități în domeniul circulației bunurilor culturale
mobile
Activități de inventariere a monumentelor de for public
Analizarea și avizarea documentațiilor privind
amplasarea monumentelor de for public (Legea
120/ 2006 a monumentelor de for public)
I dentificarea elementelor patrimoniului cultural imaterial
din județ: meșteșugari, rapsozi populari, care își
desfășoară activitatea la nivel individual sau de grup
Monitorizarea formelor de manifestare ale patrimoniului
imaterial
Punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial
I dentificarea, cercetarea și punerea în valoare a
elementelor de patrimoniu mobil și imobil care se
suprapun peste conceptul identitar național
I nițierea de manifestări știin țifice, culturale și artistice
care să aibă ca scop punerea în valoare a identității
naționale în plan european
Desfășurarea de acțiuni comune alături de institu ții cu
responsabilități și atribu ții în domeniul de activitate
pentru monitorizarea și impunerea legalității în
domeniul patrimoniului
Acțiuni de colaborare cu primăriile din județ pentru
ridicarea gradului de pregătire profesională a resurselor
umane cu atribu ții în domeniul patrimoniului și
turismului cultural
Sprijinirea desfăşurării programelor şi evenimentelor
culturale şi artistice semnificative ale minorităţ ilor
naţ ionale

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă
pentru Cultură

permanent
permanent
permanent

Direcția Județeană
pentru Cultură

permanent

Direcția Județeană
pentru Cultură

permanent
permanent
permanent

Direcția Județeană
pentru Cultură

permanent

permanent

Direcția Județeană
pentru Cultură

permanent

2017

I nstituţ ii publice şi
autorităţ i ale
administraţ iei
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017
naţ ionale

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă
publice locale

Derularea unor programe în limba maternă
minorităţ ilor naţ ionale în mass-media locală

a

2017

Uniunea
Democratică
Maghiară filiala
Bistriţ a-Năsăud

Promovarea activă a vizitelor şi schimburilor de
experienţ ă dintre elevii care aparţ in minorităţ ilor
naţ ionale şi elevi din ţ ara maternă

2017

I nspectoratul
Şcolar Judeţ ean,
Consiliul
Judeţ ean,
autorităţ i publice
locale, ONG-uri

9.

Asigurarea învăţ ământului
în limbile minorităţ ilor
naţ ionale

Asigurarea posibilităţ ii de învăţ ământ în limba maternă
pentru toate nivelele de şcolarizare (grădiniţ ă-liceu)

2017

I nspectoratul
Şcolar Judeţ ean

10.

Î mbunătăţ irea situaţ iei
romilor şi continuarea
reducerii decalajelor dintre
populaţ ia romă şi societate
în ansamblu

Eficientizarea măsurilor ce vizează accesul pe piaţ a
muncii, promovarea de activităţ i generatoare de venit,
accesul la servicii medicale, reducerea abandonului
şcolar, promovarea valorilor artistice, crearea unor
programe de educaţ ie civică, prevenirea infracţ ionalităţ ii

2017

Serviciile publice
deconcentrate de
profil

I ntervenţ ii pe bază de proiecte în comunităţ ile de romi
aflate într-o situaţ ie de sărăcie extremă

2017

Autorităţ ile
administraţ iei
publice locale

Continuarea programelor guvernamentale de sprijin
social a categoriilor vulnerabile, inclusiv romi

2017

I nspectoratul
Şcolar Judeţ ean,
Agenţ ia Judeţ eană
pentru Ocuparea
Forţ ei de Muncă,
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă
Direcţ ia de
Sănătate Publică,
I nspectoratul
Judeţ ean de
Jandarmi,
I nspectoratul
Judeţ ean de
Poliţ ie

11.

Rezolvarea problemelor
legate de dreptul de
proprietate asupra
terenurilor şi locuinţ elor
deţ inute de romi şi
implementarea unor
programe de reabilitare a
locuinţ elor din zonele
locuite de romi prin
asigurarea utilităţ ilor

Î nregistrarea sistematică a imobilelor aflate în
proprietatea sau folosinţ a cetăţ enilor români aparţ inând
minorităţ ii rome în sistemul integrat de cadastru şi carte
funciară

2017

Primăriile
comunelor
Lechinţ a şi
Romuli, Oficiul de
Cadastru şi
Publicitate
I mobiliară

Construcţ ia de locuinţ e sociale pentru comunitatea
romă

2017

Primăria
municipiului
Bistriţ a, Primăria
comunei Budacu
de Jos

Asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a
canalizării, a gazului metan, a salubrităţ ii în zonele
locuite de romi

2017

Autorităţ ile
administraţ iei
publice locale din
zonele locuite de
romi

Punerea în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de
identitate a populaţ iei de etnie romă

2017

Serviciul Public
Comunitar
Judetean Evidenţ a
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă
Persoanelor
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CAPI TOLUL 18
TI NERET ȘI SPORT
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Obiective prevăzute în anul
2017
Î nființarea de asociații
sportive școlare, la nivelul
instituțiilor de învățământ
din România, care să poată
fi finanțate în baza Legii
350/ 2005 de către consiliile
locale pentru municipii și
orașe, iar pentru comune de
către consiliile județene
Folosirea activităților fizice
și a sportului ca o
componentă importantă
pentru integrarea în
comunitate a invalizilor, a
copiilor cu dizabilități și a
celor orfani
Crearea unei noi viziuni a
mass- mediei asupra
promovării sportului ca mod
sănătos de viață
Dezvoltarea și susținerea
practicării continue a
activităților fizice și sportive
cu implicarea administrației
publice locale, mai ales în
mediul rural

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Consultan ță pentru constituirea structurilor sportive
recunoscute de Legea educației fizice și sportului
nr.69/ 2000
Stimularea asocierii în structuri sportive recunoscute de
Legea educației fizice și sportului nr.69/ 2000 prin
finan țarea acțiunilor și activităților competiționale

permanent

Calendar competițional special pentru persoane cu
nevoi speciale, respectiv:
- ”Cupa 1 iunie” (fotbal)
- ”O șansă pentru fiecare”
- ”Sărbătoarea bradului”

permanent

Organizarea de conferin țe de presă pentru informare
asupra activităților și promovare a acțiunilor

Calendar competițional special derulat în parteneriat cu
consiliile locale, respectiv:
- ”Festivalul sporturilor de iarnă”
- ”Colibița Bike Fest”
- ”Crosul Maria Cioncan”

I nstituția
responsabilă
Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

permanent

iunie 2017
iunie 2017
decembrie 2017

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

lunar

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

permanent

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret
Primăria Prundu
Bîrgăului
Primăria Bistrița
Bîrgăului
Primăria Maieru

ianuarie 2017
august 2017
octombrie 2017
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Nr.
crt.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Obiective prevăzute în anul
2017
Î ncurajarea sportului de
masă

Susținerea sportului de
performanță

I mplementarea unui
program de promovare a
sportului și a beneficiilor
acestuia prin cooptarea și
promovarea unor mari
sportivi
Centre de excelență
naționale

Finanțarea taberelor de
vacanță pentru
recompensarea
câștigătorilor competițiilor
sportive
Sprijinirea cu prioritate a
programelor și inițiativelor
menite să faciliteze

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Finan țarea unor programe sportul pentru to ți:
- ”Î not pentru fiecare”
- ”Raliul Femina”
- ”Cupa Studentului”
- ”Cupa Penitenciarelor”
Finan țarea calendarului sportiv județean (135 de acțiuni
conform calendarului aprobat)
Derularea programelor proprii DJST Bistri ța-Năsăud:
Bursa sportivă, I ndemnizația de efort, Medalia de
excelen ță și Medalia de merit
Derularea programului ”Hall of Fame – Mari sportivi
bistrițeni”

permanent

semestrial

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

Demersuri pentru constituirea la Colibi ța a unei baze
nautice pentru caiac-canoe (având în vedere înfiin țarea
secției de caiac-canoe în cadrul CSM Bistrița)

trimestrul I I 2017

I nițierea unui program propriu al DJST Bistri ța-Năsăud
pentru recompensarea sportivilor cu rezultate de
excep ție cu un stagiu de pregătire centralizată/
refacere/ recuperare

semestrul I I 2017

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret
Consiliul Județean
I nstitu ția Prefectului
Consiliul local Bistrița
Bîrgăului
Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

Catalog de bune practici
Tinerii redescoperă Bistrița
Spune DA comunicării !

I nstituția
responsabilă
Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

permanent
permanent

01.09 – 15.12.2017
01.10 – 15.12.2017
02.10 – 25.10.2017

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret
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Nr.
crt.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obiective prevăzute în anul
2017
asumarea unui rol în viața
publică a tineretului

Promovarea educației
sportive și de voluntariat în
școli și prezentarea
beneficiilor obținute prin
practicarea activităților
sportive tuturor elevilor
Folosirea activităților fizice
și a sportului ca o
componentă importantă
pentru integrarea în
comunitate a invalizilor,
copiilor cu dizabilități și a
orfanilor
Î ncurajarea sportului de
masă
Finanțarea taberelor e
vacanță pentru
recompensarea
câștigătorilor competițiilor
sportive
Promovarea culturii și
activităților vocaționale prin
dezvoltarea taberelor
tematice
I mplementarea programului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

I nstituția
responsabilă

Cofinan țarea unor proiecte ale structurilor de tineret
prin organizarea Concursului Local de Proiecte destinat
ONG-urilor de/ pentru tineret
Atragerea tinerilor în Centrul de agrement Sîngeorz-Băi
pentru petrecerea timpului liber și a vacan țelor
I mplică-te !
Ziua Voluntariatului

2017

08.05 – 31.05.2017
05.09 – 15.12.2017

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

Tânăr ca tine sunt și eu

22.05 – 21.06.2017

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

Mișcare prin dans

15.03 – 25.10.2017

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret
Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

2017

Tabăra Națională Militară de Vară – ediția a V-a

01.08.2017

Tabăra Națională de Arte Vizuale – ediția a VI -a

2017

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

15.02 – 15.11.2017

Direcția Județeană

Concurs de propuneri de proiecte pentru tineri
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2017
național de consiliere și
orientare în carieră

17.

I mplementarea programului
național pentru promovarea
voluntariatului, a educației
civice și a implicării sociale

18.

Creearea unui program al
egalității de șanse pentru
tinerii proveniți din medii
dezavantajate ( tineri din
mediul rural, tineri cu
dizabilități, tineri de etnie
romă, etc.) pentru
integrarea socială și
financiară a acestora

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Tânăr întreprinzător
Tineri antrepenori în comunitate
Start spre succes
13 pași spre cultură
Tinerii în echipă
Creează, dăruiește și ești mai fericit !
Sunt tânăr. Am talent – pot crea !
ECO-NATURA
Art terapie ”Up not Down”

Termen de
realizare
15.05
11.09
06.11
03.02
15.03
10.05
28.05
20.09
03.05

–
–
–
–
–
–
–
–
–

15.12.2017
29.09.2017
30.11.2017
23.07.2017
15.12.2017
20.09.2017
15.12.2017
20.11.2017
10.12.2017

I nstituția
responsabilă
pentru Sport și
Tineret
Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret
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