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CAPITOLUL 1
ECONOMIE.POLITICI INDUSTRALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE. COMER
RELA II INTERNA IONALE. PROTEC IA CONSUMATORULUI

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Obiective prev zute în anul
2017

Creşterea încas rilor
bugetare prin
îmbun t ţirea colect rii
veniturilor la bugetul
general consolidat

Îmbun t ţirea activit ţii
privind registrul
contribuabilului şi
monitorizarea declaraţiilor
fiscale
Modernizarea şi
îmbun t ţirea funcţion rii
administraţiei fiscale
Prevenirea i combaterea
evaziunii fiscale i a
indisciplinei financiare

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Îmbun t irea activit ii de colectare a impozitelor şi
contribu iilor sociale pentru realizarea programului de
încas ri venituri bugetare
Monitorizarea permanent a obliga iilor de plat
declarate, a încas rii acestora la scaden , precum şi a
arieratelor bugetare
Monitorizarea gradului de colectare şi a reducerii
volumului arieratelor
Monitorizarea strict a datornicilor la bugetul general
consolidat precum şi a m surilor întreprinse în vederea
recuper rii crean elor bugetare
Dinamizarea m surilor de executare silit , în special a
valorific rii bunurilor sechestrate
Monitorizarea permanent a gradului de conformare
voluntar la plat
Monitorizarea şi îndrumarea activit ii de înregistrare
fiscal a contribuabililor
Monitorizarea activit ii de depunere şi proces rii în
termen a declara iilor fiscale şi urm rirea conform rii
voluntare privind depunerea declara iilor fiscale pe tipuri
de impozite
Informarea şi îndrumarea contribuabililor în scopul
asigur rii cunoaşterii, în elegerii si aplic rii corecte a
legisla iei fiscale in vigoare
Mediatizarea serviciilor oferite de ANAF precum i de
îndrumare a contribuabililor spre mediul electronic de
comunicare
Perfec ionarea profesional a personalului pe baza unor
tematici, studii de caz, analize aplicate domeniilor cu risc
ridicat de evaziune fiscal , în scopul îmbun t irii actului

Termen de
realizare
Permanent

Permanent

Permanent

I

Institu ia
responsabil
Agen ia Jude ean
a Finan elor
Publice BN (AJFP)
Colectare
SFO Beclean
SFO N sud
SFO Sîngeorz-B i

Permanent

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Permanent

AJFP BN
Colectare
SFO Beclean
SFO N sud
SFO Sîngeorz-B i
AJFP BN
Birou asisten
contribuabili

Permanent

Permanent

AJFP BN
Inspec ie Fiscal
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Nr.
crt.

5.

6.

7.

Obiective prev zute în anul
2017

Creşterea gradului de
absorbţie a fondurilor
externe

Realizarea veniturilor la
bugetul general consolidat,
prin respectarea
reglementarilor vamale i
fiscale

Protejarea intereselor
financiare ale bugetului
na ional i ale Uniunii
Europene

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
de control
Creşterea eficacit ii sanc iunilor şi o mai buna cooperare
cu organele de cercetare şi urm rire penal ( IPJ, Curtea
de Conturi Direc ia Antifrauda şi alte institu ii )
În sprirea gradului de sanc ionare pentru faptele
comise privind evaziunea fiscal în vederea reducerii
acesteia
Diminuarea fraudelor în domeniul impozitelor şi taxelor
precum şi creşterea colect rii acestor venituri bugetare
Ac iuni de verificare privind controlul operativ şi inopinat
Perfec ionarea şi actualizarea bazelor de date cu cazuri
fiscale speciale identificate
Urm rirea înscrierii în buget a proiectelor din fonduri
europene
Urm rirea execu iei bugetare din fonduri europene
Verificarea declara iilor vamale de import i export ,
verificarea bazei de impozitare
Încasarea veniturilor din drepturi vamale datorate
bugetului de stat de c tre agen ii economici aronda i
teritorial
Stabilirea corect a resurselor proprii tradi ionale (RPT)
Utilizarea tehnicilor de management a riscurilor în
vederea cre terii colect rii taxelor în cadrul opera iunilor
de v muire
Dezvoltarea i implementarea aplica iei de monitorizare a
mi c rilor de produse accizabile în regim suspensiv de
accize, inclusiv a mi c rilor intracomunitare cu accize
pl tite în statul membru de expedi ie – EMCS faza 3
Efectuarea de verific ri ulterioare la agen ii economici pe
baza analizei de risc (subevalu ri, originea m rfurilor
declarate, taxe antidumping, etc.)
Efectuarea de verific ri în vederea identific rii
opera iunilor de tranzit neconfirmate

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

Permanent

Permanent

Permanent
Permanent
Permanent
Trimestrial
Trimestrial
Permanent
Permanent

AJFP BN
Trezorerie
Biroul vamal de
interior Gr.II
Bistri a-N s ud

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Biroul vamal de
interior Gr.II
Bistri a-N s ud

Permanent
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2017

8.

Protejarea teritoriului
vamal na ional i
comunitar prin combaterea
traficului ilicit de droguri,
produse cu regim special,
m rfuri contrafacute i
pirat, CITES, flora, fauna
pe cale de dispari ie,
bunurile culturale mobile
Înt rirea institu iei prin
adoptarea de m suri
motivante pentru
personalul de control , prin
folosirea unor programe de
dezvoltare i consolidarea
drepturilor consumatorilor
Stimularea constituirii i
func ion rii adecvate a
centrelor de consultan
i
informare a consumatorilor
Combinarea protec iei
directe a statului cu cea
oferit de formele de
protec ie asociativ , prin
încheierea de parteneriate
i/sau protocoale cu
institu iile publice
deconcentrate, cu
autorit ile publice locale,
cu organiza ii asociative i
nonguvernamentale

9.

10.

11.

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Dezvoltarea bazei de date proprii referitoare la situa ia la
zi a categoriilor de operatori de produse accizabile
Preîntâmpinarea intr rii în ar i pe teritoriul Comunit ii
Europene a produselor neconforme cu standardele de
calitate i securitate prev zute
Combaterea traficului de m rfuri care încalc un drept de
proprietate intelectual , a m rfurilor periculoase, a
bunurilor culturale mobile precum i a m rfurilor care
intr sub inciden a conven iei CITES
Îmbun t irea accesului la m suri reparatorii simple,
eficiente, rapide i necostisitoare inclusiv prin folosirea
alternativ a litigiilor (SAL) ori solu ionarea online (SOL)

Creeearea de centre de informare i consultan pentru
consumatori pentru care s-a prev zut un impact bugetar
pentru programul de guvernare de 4 milioane de Ron
Încheierea/reînnoirea unui protocol interinstitu ional cu
serviciile publice deconcentrate i alte institu ii
reprezentative ale statului, cu atribu ii similare în
aplicarea legisla iei privind drepturile consumatorilor,
dac se impune.

Termen de
realizare
Permanent

Institu ia
responsabil

Permanent

Biroul vamal de
interior Gr.II
Bistri a-N s ud

Permanent

Permanent

2018-2020
Permanent

Comisariatul
Jude ean pentru
Protec ia
Consumatorului

Comisariatul
Jude ean pentru
Protec ia
Consumatorului
Comisariatul
Jude ean pentru
Protec ia
Consumatorului

Sprijinirea asocia iilor consumatorilor i/sau încurajarea
ONG-urilor existente în vederea complet rii obiectului de
activitate cu cel de ap rare a drepturilor i intereselor
legitime ale consumatorilor
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Nr.
crt.

12.

Obiective prev zute în anul
2017

Cre terea eficien ei
institu iei prin
intensificarea
supravegherii proactive i
reactive al pie ei
produselor i serviciilor

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Supravegherea proactiv a pie ei produselor i serviciilor
prin controale tematice transmise de Autoritatea
Na ionala pentru Protec ia Consumatorilor, precum i prin
tematicile proprii întreprinse la nivelul CRPC Regiunea
Nord Vest Cluj i prin ac iunile de supraveghere i control
pia . Astfel se au în vedere urm toarele grupe de
produse i servicii:
Produse alimentare : carne i produse din carne, lapte
i produse lactate, produse preambalate (f ina de grâu,
f ina de m lai, zah r, orez, gris), b uturi r coritoare, ape
minerale, m sline, ciuperci, produse specifice s rb torilor
pascale i s rb torilor de iarn , la care se vor urm ri:
încadrarea produselor în cantitatea net , încadrarea în
data limit de consum, respectarea condi iilor de
etichetare, depozitare i p strare, conformitatea
produselor, prelevarea de probe atunci când exist
prezum ii de neconformitate.
Produse nealimentare : acumulatori i baterii, produse
cosmetice, înc l minte, îmbr c minte, detergen i, piese
auto, produse electrocasnice, l mpi, juc rii, echipamente
de joasa tensiune, la care se vor urm ri - eficien a
energetic , nivel de zgomot, compatibilitate
electromagnetic , siguran a produselor, conformitatea
produselor conform Legii 449/2003, modul de rezolvare a
reclama iilor primite din partea consumatorilor vizavi de
nerespectarea termenului de aducere la conformitate a
produselor ( maxim 15 zile), modul de etichetare, de
între inere a produselor de îmbr c minte, înc l minte,
încadrarea în termenul de garan ie i acordarea garan iei
de maxim 24 luni, traducerea în limba român a
documentelor informative, afi area pre ului final care s
cuprind TVA i taxa de mediu.
Prestatorii de servicii : se vor urm rii clauze abuzive
din contractele încheiate în domeniul asigur rilor,

Termen de
realizare
În conformitate cu
programul ANPC

Institu ia
responsabil
Comisariatul
Jude ean pentru
Protec ia
Consumatorului
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Nr.
crt.

13.

Obiective prev zute în anul
2017

Educarea i informarea
consumatorilor prin
aplicarea de programe de
dezvoltare a
instrumentelor de
informare, educare i
evaluare a gradului de
satisfac ie a

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
agen iilor de turism, serviciilor financiar-bancare,
serviciilor de cazare i de alimenta ie public , transport
urban, na ional i interna ional i cel aerian, vânzari în
afara spa iilor comerciale, case de schimb valutar,
coafur , frizerie, cosmetic , cura torii chimice, sp l torii
auto, pompe funebre, servicii post garan ie, contracte la
distan , contracte de furnizare a serviciilor încheiate cu
proprietarii i asocia iile de proprietari pentru energie
termic , energie electric , gaz, ap , salubritate, serviciile
de telecomunica ii : internet, TV cablu, telefonie fix i
mobil , agen iile imobiliare
Nota: num rul operatorilor economici precum i perioada
controalelor vor fi stabilite în baza tematicilor transmise
de Autoritatea Na ionala Pentru Protec ia Consumatorilor
i Comisariatul Regional Pentru Protec ia Consumatorilor
Regiunea Nord Vest Cluj
Supravegherea reactiv a pie ei se va realiza prin
cercetarea i solu ionarea cu maxim operativitate i
responsabilitate a sesiz rilor/reclama iilor depuse de
c tre consumatori referitoare la produsele i serviciile cu
deficien e achizi ionate, precum i prin autosesizarea
comisarilor cu atribu ii de control , cu ocazia controalelor
tematice asupra punerii pe pia a unor produse
neconforme altele decât cele din tematic , pentru care
exista competen legal în privin a protec iei
consumatorilor
Organizarea manifest rilor ocazionate de Ziua Mondial a
Consumatorilor
Dezvoltarea ac iunilor educative, în particular a celor
îndreptate spre consumatorii tineri, astfel:
- Organizarea de întâlniri a speciali tilor CJPC cu elevii
din colile bistri ene la orele de educa ie pentru s n tate
i la orele de dirigen ie sau distribuirea unor materiale
informative în scopul educ rii lor în calitate de

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

Permanent

Comisariatul
Jude ean pentru
Protec ia
Consumatorului

15.03.2018

Comisariatul
Jude ean pentru
Protec ia
Consumatorului

Trimestrul I 2018
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Nr.
crt.

14.

15.

Obiective prev zute în anul
2017
consumatorilor

Cre terea responsabilit ii
mediului de afaceri în
ceea ce prive te
respectarea prevederilor
legale privind protec ia
consumatorilor
Implementarea şi
asigurarea respect rii
prevederilor cadrului
juridic şi a reglement rilor
specifice activit ţilor din
domeniul sanitar veterinar
şi al siguranţei alimentelor,

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
consumatori
- Concursuri tematice inter- colare - organizarea
Concursului Na ional “Alege!Este dreptul tau!”
Îmbun t irea comunic rii cu cet enii pentru a le oferi
informa iile de care ace tia au nevoie
Întâlniri cu reprezentan ii marilor lan uri de magazine
pentru expuneri legislative, modific ri legislative,
legisla ie în domeniu pentru asigurarea unui grad înalt de
protec ie a consumatorilor atunci cand achizi ioneaza
produse
Punerea la dispozi ia consumatorilor a bro urilor i
publica iilor de specialitate, transmise de ANPC pentru o
mai bun autoprotec ie individual , consilierea
consumatorilor, mai ales a celor care intr în contact
direct cu reprezentan ii institu iei fie prin apel telefonic
sau email, sau cu ocazia depunerii unor sesiz ri i
reclama ii direct la sediul CJPC Cluj
Organizarea de întâlniri cu operatorii economici pe
categorii de produse i servicii în vederea consilierii
acestora în ceea ce prive te legisla ia în domeniu

Evaluarea conformit ii unit ilor/activit ilor/mijloacelor
de transport cu legisla ia sanitar veterinar şi pentru
siguran a alimentelor, în vederea autoriz rii/înregistr rii
sanitar veterinare şi pentru siguran a alimentelor.
Auditul unit ilor de industrie alimentar privind modul
de respectare a condi iilor impuse la autorizare.

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Comisariatul
Jude ean pentru
Protec ia
Consumatorului

La solicitarea
operatorilor, în
termenul prev zut de
legisla ie.

Direc ia Sanitar
Veterinar i
pentru Siguran a
Alimentelor

Trimestrial

7

Nr.
crt.

16.

17.

Obiective prev zute în anul
2017
cu respectarea legislaţiei
naţionale şi europene;
asigurarea supravegherii şi
controlului aplic rii şi
respect rii la nivel
judeţean a reglement rilor
din domeniul specific de
activitate

Asigurarea implement rii
cerinţelor privind siguranţa
alimentelor, de la
producerea materiilor
prime pân la distribuirea
alimentelor c tre
consumator şi asigurarea
unui nivel înalt de protecţie
a vieţii şi s n t ţii umane
bazat pe analiza riscului
Protejarea, la nivel
judeţean, a intereselor
consumatorilor incluzând
practici corecte în comerţul
cu alimente, ţinând cont,
atunci când este cazul, de
protecţia s n t ţii şi

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Verific ri în vederea aviz rii, amplas rii, proiect rii şi
construirii obiectivelor de creştere a animalelor şi a
unit ilor care produc, prelucreaz , proceseaz ,
depoziteaz , valorific şi comercializeaz produse
alimentare
Controale pentru verificarea implement rii şi respect rii
legisla iei sanitare veterinare şi pentru siguran a
alimentelor de c tre personalul DSVSA BN i structurilor
subordonate.
Evaluarea în vederea clasific rii în categorii de risc a
unit ilor de produc ie, procesare, depozitare,
comercializare produse alimentare de origine animal .
Evaluarea în vederea clasific rii în categorii de risc a
unit ilor de produc ie, procesare, depozitare,
comercializare produse alimentare de origine non
animal .
Prelev ri de probe de produse alimentare pentru
controlul oficial, prin analize de laborator, al conformit ii
acestora cu legisla ia privind siguran a alimentelor.

Controale tematice cu ocazia s rb torilor pascale
Controale tematice cu ocazia s rb torilor de Cr ciun
Controale oficiale conform tematicilor stabilite de
ANSVSA
Controale oficiale la importul, exportul şi tranzitul de
animale vii, produse şi subproduse de origine animal /
nonanimal şi, dup caz, produsele destinate nutri iei

Termen de
realizare
La solicitarea
operatorilor, în
termenul prev zut de
legisla ie

Institu ia
responsabil

Trimestrial

Semestrial

Anual

Trimestrial, conform
Planului cifric aprobat

Direc ia Sanitar
Veterinar i
pentru Siguran a
Alimentelor

Trimestrul I- II 2018
Trimestrul IV 2018
2018

Direc ia Sanitar
Veterinar i
pentru Siguran a
Alimentelor

La notificarea
operatorilor, în
termenul prev zut de
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Nr.
crt.

18.

Obiective prev zute în anul
2017
bun st rii animalelor, a
s n t ţii plantelor şi a
mediului înconjur tor;
realizarea liberei circulaţii
a alimentelor şi a hranei
pentru animale, fabricate
sau puse pe piaţ în
conformitate cu principiile
şi cerinţele generale
prev zute de legislaţia
aplicabil
Asigurarea la nivel
judeţean a ap r rii
s n t ţii animalelor,
protecţiei animalelor,
prevenirii transmiterii de
boli de la animale la om, a
siguranţei alimentelor
destinate consumului
uman, salubrit ţii furajelor
pentru animale şi
protecţiei mediului, în
raport cu creşterea
animalelor, identificarea şi
înregistrarea bovinelor,
ovinelor, caprinelor,
suinelor; ridicarea
barierelor economice prin
eradicarea bolilor care
constituie obstacole în
desf şurarea comerţului

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
animalelor.

Întocmirea Planului cifric al ac iunilor de supraveghere şi
control în domeniul siguran ei alimentelor
Controale oficiale pentru verificarea conformit ii cu
legisla ia privind alimentele în unit i de produc ie,
prelucrare, depozitare, transport, comercializare produse
alimentare de origine nonanimal din jude
Întocmirea Planului cifric al ac iunilor de supraveghere,
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protec ia mediului, de
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor şi
caprinelor.
Controale oficiale pentru verificarea conformit ii cu
normele privind bun starea animalelor.
Controale oficiale pentru verificarea modului de aplicare
a prevederilor legisla iei sanitare-veterinare privind
condi iile de biosecuritate în exploata iile comerciale.
Controale oficiale pentru verificarea modului de aplicare
a prevederilor legisla iei sanitare-veterinare privind
circula ia animalelor.
Controale oficiale pentru verificarea modului de aplicare
a prevederilor legisla iei sanitare-veterinare privind
subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU) cu
privire la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor,

Termen de
realizare
legisla ie.

Institu ia
responsabil

Trimestrul I 2018

Direc ia Sanitar
Veterinar i
pentru Siguran a
Alimentelor

Trimestrial

Trim. I

Semestrial
Anual

Trimestrial

Semestrial

9

Nr.
crt.

19.

Obiective prev zute în anul
2017

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

la evacuarea, distrugerea şi confiscarea deşeurilor şi a
subproduselor necomestibile, inclusiv în ceea ce priveşte
func ionarea unit 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 nutri iei animalelor.
Controale oficiale pentru verificarea aplic rii prevederilor
legisla iei sanitare-veterinare din domeniul utiliz rii
produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor
produse de uz veterinar, substan elor toxice şi
stupefiante, respectiv al farmacovigilen ei şi reac iilor
adverse, de c tre persoanele fizice şi/sau juridice.
Controale oficiale pentru verificarea conformit ii cu
normele privind înregistrarea exploata 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 s n tate a efectivelor de animale
şi a exploata iilor de animale.
Controale privind modul de realizare a Planului cifric al
ac iunilor de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protec ia mediului
Îmbun t ţirea
Instruirea personalului DSVSA care desf şoar activit i
competenţelor personalului de control oficial
în scopul creşterii
performanţelor şi a
eficienţei activit ţilor
sanitare veterinare şi
pentru siguranţa
alimentelor

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

Semestrial

Anual

Lunar

Lunar

Lunar

2018

Direc ia Sanitar
Veterinar i
pentru Siguran a
Alimentelor

10

Nr.
crt.
20.

21.

Obiective prev zute în anul
2017
Dezvoltarea cooper rii cu
instituţiile statului,
organizaţii
nonguvernamentale,
asociaţii publice şi private
reprezentate la nivel
teritorial, precum şi cu alte
instituţii naţionale /
internaţionale din
domeniul sanitar veterinar
şi pentru siguranţa
alimentelor
Coordonarea la nivel
judeţean a activit ţii în
domeniul siguranţei şi
calit ţii alimentelor şi
colaborarea cu alte
autorit ţi locale implicate,
conform limitelor de
competenţ legale

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Întruniri cu reprezentan ii asocia iilor cresc torilor de
animale
Întruniri cu reprezentan ii fondurilor cinegetice
Întruniri cu operatorii cu activitate în domeniul alimentar

Termen de
realizare
2018
2018
2018

Controale comune cu alte institu ii în vederea identific rii
neconformit ilor, fraudelor şi altor activit i ilicite ce
aduc atingere intereselor publice şi private în domeniul
de competen al DSVSA
Ac iuni comune cu ceilal i membri ai CLCB pentru
prevenirea apari iei PPA pe teritoriul jude ului Bistri a
N s ud

2018

Controale pentru verificarea şi cercetarea unor presupuse
abuzuri şi ilegalit i în domeniul specific de activitate.

2018

Notificarea prin SRAAF riscurilor legate de alimente şi
hrana pentru animale, pentru prevenirea p trunderii pe
pia sau asigurarea return rii de pe pia ori de la
consumatorul final a alimentelor sau hranei pentru
animale care prezint un risc pentru s n tatea public .

2018

Institu ia
responsabil
Direc ia Sanitar
Veterinar i
pentru Siguran a
Alimentelor

Direc ia Sanitar
Veterinar i
pentru Siguran a
Alimentelor

2018

11

CAPITOLUL 2
FONDURI EUROPENE
Nr.
crt.

1.

Obiective prev zute în anul
2018

Cre terea gradului de
accesarea a fondurilor
europene necesare
sus inerii dezvolt rii
economico-sociale a
jude ului

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Proiect IMPACT TEACA – M suri integrate pentru
îmbun t irea situa iei socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunit ile marginalizate ale comunei
Teaca, jude ul Bistri a-N s ud
Proiect IMPACT LECHIN A – M suri integrate pentru
îmbun t irea situa iei socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunit ile marginalizate ale comunei
Lechin a, jude ul Bistri a-N s ud
Proiect „Semn de intrare în jude ul Bistri a-N s ud”
Proiect în preg tire “Reabilitarea şi restaurarea Castelului
din localitatea Posmuş”
Acordare sprijin institu iilor publice i altor persoane
interesate în vederea identific rii unor finan ri europene
pentru proiecte din diferite domenii
Derularea de ac iuni în cadrul protocolului de colaborare
cu Camera de Comer i Industrie, gazd a Centrului de
Informare Europe Direct Bistri a, în vederea disemin rii
informa iei privind accesul mediului de afaceri la
instrumentele structurale
Promovarea parteneriatelor între Institu ia Prefectului i
alte organisme în vederea organiz rii de ac iuni sau
implement rii de proiecte comune
Desf urarea activit ilor necesare achizitiei
documentatiilor tehnice pt accesarea fondurilor europene
in vedere reabilitarii termice a Palatului Administrativ
Transmiterea de circulare si inform ri privind accesarea
i implementarea proiectelor cu finan are european
Întocmirea, publicarea pe pagina web a institu iei
www.bn.prefectura.mai.gov.ro şi transmiterea c tre
toate autorit ile publice locale şi organismele

Termen de
realizare
2018-2020

Institu ia
responsabil
Consiliul Jude ean

2018-2020

2018-2020
2018-2020
permanent

Institu ia
Prefectului

2018

Institu ia
Prefectului

2018

Institu ia
Prefectului

2018

2018
2018
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

2.

Identificarea blocajelor din
sistemele de implementare
a fondurilor europene, cu
accent pe cre terea
gradului de utilizare i a
calit ii proiectelor
finan ate

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
neguvernamentale, a listei oportunit ilor de finan are
Întocmirea situa iei centralizatoare a proiectelor
autorit ilor publice i mediului de afaceri din jude ,
finan ate din fonduri europene
Transmiterea de circulare i inform ri privind eventualele
modific ri legislative în cadrul procedurilor de accesare i
implementare a proiectelor cu finan are european
Organizarea unor sesiuni de analiz şi informare privind
programele cu finan are împreun cu Organismele
Intermediare şi alte structuri

Termen de
realizare
semestrial

Institu ia
responsabil
Institu ia
Prefectului

2018

2018
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CAPITOLUL 3
TURISM
Nr.
crt.
1.

Obiective prev zute în anul
2017
Dezvoltarea i promovarea
sta iunii de interes local
Colibi a

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Amenajarea Centrului jude ean de agrement Colibi a

Termen de
realizare
2020

Institu ia
responsabil
Consiliul Jude ean

14

CAPITOLUL 4
IMM - uri
Nr.
crt.
1.

Obiective prev zute în anul
2017
Realizarea de inform ri cu
privire la programele
guvernamentale de sprijin
pentru investitiile private

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Promov ri pe pagina de facebook
Inform ri pe pagina de internet
edin e/ întâlniri de lucru

Termen de
realizare
2018
2018
2018

Institu ia
responsabil
Institu ia
Prefectului
Jude ul Bistri aN s ud
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CAPITOLUL 5
POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII I JUSTI IEI SOCIALE
Nr.
crt.

1.

2.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Acordarea serviciilor de formare profesional prin
organizarea programelor de formare profesional pentru
persoane din mediul urban - 210 persoane
Acordarea serviciilor de formare profesional prin
organizarea programelor de formare profesional pentru
persoane din mediul rural - 390 persoane
Tineri sub 25 ani ocupa i prin implementarea Programului
Atingerea ţintei de 70% în de Ocupare - 1000 persoane
privinţa ratei de ocupare
Acordarea de subven ii angajatorilor care încadreaz în
pentru grupa de vârst 20- munc absolven i de înv mânt – 200 persoane
64 ani. Promovarea unor
Acordarea de subven ii la angajatorii de inser ie , pe baza
politici publice coerente şi
contractelor de solidaritate – 20 persoane
realiste, care s determine
Acordarea de subven ii angajatorilor care încadreaz în
o piaţ a muncii
munc tineri NEET – 10 persoane
performant , dinamic şi
Acordarea de subven ii angajatorilor care încadreaz în
flexibil , ceea ce va asigura
munc şomeri peste 45 ani , şomeri unici sus in tori ai
accesul majorit ţii
familiilor monoparentale sau a şomerilor care mai au 5
cet ţenilor la locuri de
ani pân la pensie – 595 persoane
munc de calitate, în
Acordarea de subven ii angajatorilor care încadreaz în
funcţie de competenţele şi
munc şomeri de lung durat neindemniza i – 20
abilit ţile lor, la venituri
persoane
decente.
Persoane de etnie rom ocupate prin implementarea
Programului de Ocupare – 40 persoane
Acordarea primei de activare pentru şomerii
neindemniza i – 350 persoane
Stimularea mobilit ii for ei de munc (prim de
încadrare) – 20 persoane
Stimularea mobilit ii for ei de munc (prim de
instalare) – 20 persoane
Cre terea exigen ei i
Ac iuni de control la agen ii economici privind realizarea
responsabilit ii în actul de m surilor tehnico-organizatorice de îmbun t ire a

Termen de
realizare
2018

Institu ia
responsabil
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc

2018

2018
2018
2018
2018
2018

2018

2018
2018
2018
2018
Trimestrul I – IV 2018

Inspectoratul
Teritorial de
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Nr.
crt.

3.

Obiective prev zute în anul
2018
control al raporturilor de
munc , precum i în ceea
ce prive te asigurarea
securit ii i s n t ii în
munc

Ducerea la îndeplinire,
corect i eficient a
programului propriu de
ac iuni al ITM-BN, bazat pe
programul cadru de ac iuni
al Inspec iei Muncii în
domeniul securit ii i
s n t ii în munc

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
condi iilor de munc în scopul prevenirii riscurilor
profesionale, protec ia s n t ii i securit ii lucr torilor,
elimin rii factorilor de risc de accidentare i îmboln vire
profesional
Campanie european coordonat de Comitetul Înal ilor
Responsabili cu Inspec ia Muncii (en. SLIC), privind
respectarea prevederilor legale din domeniul securit ii i
s n t ii în munc
i din domeniul rela iilor de munc
pentru lucr torii temporari si deta a i
Organizarea i desf urarea S pt mânii Europene de
Securitate i S n tate în Munc – Prevenirea riscurilor
generate de substan e periculoase, sub egida Agen iei
Europene pentru Securitate i S n tate în Munc
Campanie naţională privind implementarea în sistemul
de învățământ a proiectului ”Valențe culturale în
domeniul securității și sănătății în muncă”
Campanie națională privind respectarea prevederilor
legale în ceea ce privește instruirea și informarea
lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor
Campanie națională privind verificarea modului de
respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activități cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri, cu modificările și completările
ulterioare
Campanie națională privind verificarea respectării
prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din
punct de vedere al securității și sănătății în muncă,
conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările
și
completările ulterioare
Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor
industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei
Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2018,
coordonat de către Comisia Europeană
Identificarea unei metode de evaluare a factorilor

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil
Munc

Trimestrul I – IV 2018

Inspectoratul
Teritorial de
Munc

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV
Trimestrul II – IV
Trimestrul II – IV

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Trimestrul IV
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Nr.
crt.

4.

Obiective prev zute în anul
2018

Implementarea i
monitorizarea respect rii
legisla iei muncii privind
rela iile de munc

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
psihosociali de risc și a măsurilor de combatere a
stresului la locurile de muncă
Verificarea modului în care se respectă prevederile
legale de securitate și sănătate în muncă pentru
menținerea „locurilor de muncă sănătoase pentru toate
vârstele”.
Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale
privind securitatea şi sănătatea în muncă la
desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.
Acțiune de control privind verificarea modului în care se
respectă cerințele minime de securitate și sănătate în
muncă pentru transportul rutier al mărfurilor
periculoase
Verificarea modului în care se respectă prevederile
legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de
prelucrare primară a lemnului
Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la
locurile de munc din întreprinderi mijlocii (50 - 249
lucr tori)
Ac iune de informare privind bune practici în vederea
elabor rii de instruc iuni proprii pentru completarea
şi/sau aplicarea reglement rilor de securitate şi s n tate
în munc
Ac iune de diseminare i instruire a inspectorilor de
munc cu atribu ii în domeniul supravegherii pie ei din
inspectoratele teritoriale de munc , cu privire la aspecte
i bune practici la nivel european
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor
de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării
frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor:
construcţii,
fabricarea
produselor
textile
si
comercializarea acestora, fabricarea incaltamintei si
comercializarea acesteia, prelucrarea si conservarea
carnii/peste si a produselor din carne/peste si

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

Trimestrul I - IV

Trimestrul IV
Trimestrul II – IV

Trimestrul I – IV
Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Inspectoratul
Teritorial de
Munc
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
comercializarea acestora, fabricarea produselor de
brutarie si a produselor fainoase, depozitarea si
comercializarea cerealelor si a produselor de
panificatie, fabricarea si comercializarea produselor
lactate, fabricarea bauturilor alcoolice si racoritoare,
industria lemnului, comertul cu ridicata si cu
amanuntul, pază, unităţi care desfăşoară activităţi în
staţiuni montane şi de pe litoral, unităţi care desfăşoară
activitate pe timpul nopţii,colectarea si reciclarea
deseurilor nepericuloase, intretinerea si repararea
autovehiculelor, alte prestari de servicii
Campanie privind verificarea modului de respectare de
către angajatori a prevederilor Legii nr. 156/2000
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în
străinătate, republicată
Campanie privind verificarea modului de respectare de
către angajatori a conditiilor legale privind detasarea
lucratorilor in cadrul de prestarii de servicii
transnationale
Campanie privind verificarea modului de respectare de
c tre angajatori a prevederilor Legii 52/2011, privind
exercitarea unor ac ivit i cu caracter ocazional
desf urate de zilieri, cu modific rile i complet rile
ulterioare i a normelor de aplicare a acesteia
Campanie privind verificarea modului de respectare a
prevederilor legale privind incheierea, modificarea,
suspendarea , executarea, inregistrarea si transmiterea
in registrul general de evidenta a salariatilor,a
contractelor
individuale
de
munca
cu
timp
partial,precum si a prevederilor legale privind registrul
general de evidenta a salariatilor.
Actiuni de informare si constientizare a angajatorilor si
angajatilor cu privire la beneficiile muncii declarate si
dezavantajele muncii nedeclarate

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

Trimestrul III-IV

Trimestrul III-IV

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – II

Trimestrul I – IV

19

Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Actiuni de informare si constientizare a angajatorilor si
angajatilor cu privire la aplicarea legislatiei nationale
privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de
servicii transnationale
Actiuni de instruire a inspectorilor de munca cu privire
la noile prevederi ale actelor normative specifice
activitatii desfasurate
Actiune de informare si constientizare a cetatenilor
romani aflati in cautarea unui loc de munca in
strainatate,cu privire la riscurile la care se pot expune
prin necunoasterea prevederilor legale
Actiuni de informare si constientizare a cetatenilor
straini aflati pe teritoriul Romaniei,cu privire la
conditiile de angajare si drepturile pe care le au ca
lucratori in Romania
Actiune de constientizare si control a factorilor
interesati cu privire la respectarea legislatiei specifice
privind ucenicia la locul de munca si efectuarea
stagiului pentru absolventii de invatamant superior
Actiuni de instruire a functionarilor publici cu atributii
in domeniul contractelor colective de munca si
monitorizare relatii de munca, cu privire la prevederile
noilor acte normative specifice activitatii desfasurate
Actiuni de informare si constientizare a angajatorilor cu
privire la prevederile legale referitoare la registrul
general de evidenta a salariatilor
Actiuni de informare si constientizare a anagajatorilor
cu privire la obligatiile ce le revin conform Legii
62/2011 rep.cu modificarile si completarile ulterioare
Actiuni de informare si constientizare a angajatorilor cu
privire la activitatea de inregistrare a zilierilor conform
prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor
activitati cu caracter ocazional desfasurate de
zilieri,modificata si completata si a nomelor de aplicare

Termen de
realizare
Trimestrul I – IV

Institu ia
responsabil

Trimestrul I – IV
Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Inspectoratul
Teritorial de
Munc

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV
Trimestrul I – IV
Trimestrul I – IV
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Nr.
crt.

5.

Obiective prev zute în anul
2018

Îmbun t ţirea
performanţelor activit ţii
caselor teritoriale de pensii

6.

Cre terea calit ii
serviciilor oferite
beneficiarilor sistemului
public de pensii

7.

Formare profesional
continu a func ionarilor
publici
Informarea, în domeniul
propriu de competenţ , a
persoanelor interesate cu
privire la drepturile şi
obligaţiile ce le revin, în
aplicarea regulamentelor
europene de coordonare a
sistemelor de securitate
social i a acordurilor
bilaterale de securitate
social
Dezvoltarea unui sistem

8.

9.

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Actiuni de instruire a inspectorilor de munca din cadrul
compartimentelor munca nedeclarata cu privire la noile
prevederi ale actelor normative specifice activitatii
desfasurate si a modalitatilor concrete de aplicare a
acestora in actiunile de control desfasurate in domeniul
de competenta
Eficientizarea activit ii de solu ionare a cererilor de
înscriere la pensie i a altor drepturi care se acord
beneficiarilor
Eficientizarea activit ii de plat a pensiilor i a altor
drepturi de asigur ri sociale
Informarea permanent a personalului privind
modific rile legislative din domeniul propriu de
competen
Revizuirea standardelor de timp pentru solu ionarea unei
cereri:
- reducerea num rului de cereri de recalculare
solu ionate peste termenul legal
- reducerea timpului mediu de solu ionare a cererilor
Participarea la programele de perfec ionare profesional
a resurselor umane existente, organizate la nivel central
şi local
Actualizarea şi diseminarea informa iilor referitoare la
legisla ia european în domeniul coordon rii sistemelor
de securitate social
i a acordurilor bilaterale de
securitate social , la care România este parte

Eficientizarea activit ii de acordare a presta iilor pentru

Termen de
realizare
Trimestrul I – IV

Institu ia
responsabil

Permanent

Casa Jude ean
de Pensii

Permanent
Permanent

Permanent

Casa Jude ean
de Pensii

2018

Casa Jude ean
de Pensii

Permanent

Casa Jude ean
de Pensii

Permanent

Casa Jude ean
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Nr.
crt.

10.

11.

12.

13.

14.

Obiective prev zute în anul
2018
eficient i transparent de
asigurare la accidente de
munc şi boli profesionale

Eficientizarea activit ii de
expertiz medical i
recuperare a capacit ii de
munc
Reducerea num rului de
contesta ii formulate
împotriva deciziilor de
pensii şi ale drepturilor
prev zute de legi speciale
Solu ionarea unitar a
unor aspecte ap rute în
procesul de aplicare a
legisla iei specifice, la
nivelul CNPP i CTP
Participare la actualizarea
legisla iei în domeniul
pensiilor
Implementarea, în
domeniul propriu de
competenţ , a
regulamentelor europene
de coordonare a sistemelor
de securitate social nr.

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

accidente de munc şi boli profesionale
Cre terea calit ii
serviciilor de prevenire acordate
Permanent
angajatorilor, cu preponderen IMM-urilor
Diseminarea informa iilor privind sistemul de asigurare la
Permanent
accidente de munc şi boli profesionale
Eficientizarea activit ii privind lucr torii migran i
Permanent
beneficiari ai sistemului de asigurare la accidente de
munc şi boli profesionale
Cre terea gradului de implicare a medicilor exper i în
Permanent
aplicarea cu rigurozitate a normelor procedurale si
criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de
invaliditate
Ac iuni de îndrumare, sprijin, monitorizare i control a
Permanent
activit ii cabinetelor de expertiz medical , organizate i
realizate de conducerea CTP
Îmbun t irea activit ii de verificare a deciziilor emise
Permanent
în vederea reducerii num rului de erori
Acordarea de audien e, în vederea clarific rii unor
Permanent
aspecte rezultate din neîn elegerea reglement rilor în
vigoare referitoare la stabilirea drepturilor
Sesizarea în timp util a tuturor aspectelor care necesit
Permanent
clarificare unitar

Transmiterea, la solicitarea CNPP, de propuneri de
modificare a legisla iei

Permanent

Acordarea în termenul legal a drepturilor de asigur ri
sociale
cuvenite
lucr torilor
migran i,
dup
întreprinderea demersurilor intermediate necesare
complet rii dosarelor de pensie interna ional

Permanent

Institu ia
responsabil
de Pensii

Casa Jude ean
de Pensii

22

Nr.
crt.

15.

16.

17.

18.

Obiective prev zute în anul
2018
883/2004, 987/2009,
1408/71, 574/72 i a
acordurilor bilaterale de
securitate social la nivel
CTP
Elaborarea Statutului
lucr torului în domeniul
pensiilor
Elaborarea Statutului
medicului expert în
domeniul asigur rilor
sociale
Monitorizarea cazurilor de
incompatibilitate (posibile
erori, posibilitatea
existenţei în plat , în
paralel, a mai multor
dosare de pensii,
identificarea pl ţilor
necuvenite de pensii
anticipate, anticipate
parţial, de invaliditate sau
de urmaş, pl ţi nelegale de
asigur ri sociale sau
introducerea eronat a
CNP)
Monitorizarea cazurilor de
incompatibilitate rezultate
din depunerea declara iilor
nominale de c tre
angajatori (posibile erori,
posibilitatea ca o persoan
s fie declarat de doi
angajatori sau entit i

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Transmiterea de puncte de vedere
conducerea CNPP

i propuneri c tre

2018

Transmiterea de puncte de vedere
INEMRCM

i propuneri c tre

2018

Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu
cele ale autorit ilor competente pentru eviden a
popula iei, în vederea identific rii unor astfel de cazuri,
procedând la corectarea datelor, la constatarea debitelor
şi la recuperarea sumelor încasate necuvenit
Raportarea lunar a situa iilor identificate i a sumelor
recuperate la DIESC/CNPP.

Permanent

Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu
cele ale autorit ilor competente pentru eviden a
popula iei, în vederea identific rii unor astfel de cazuri,
procedând la m surile necesare corect rii acestor situa ii
Raportarea lunar a situa iilor identificate i corectate la
DIESC/CNPP

Permanent

Institu ia
responsabil

Permanent

Permanent
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Nr.
crt.

19.

20.

21.

22.

Obiective prev zute în anul
2018
asimilate angajatorului ca
fiind în dou st ri care sunt
incompatibile ex. omaj cu
venituri de natur
salarial )
Verificarea şi solu ionarea
neconcordanţelor
constatate urmare a
analiz rii situaţiilor lunare
cu cazurile de posibile
neconcordanţe identificate
la plata în sistem
centralizat a drepturilor de
asigur ri sociale, conform
Ordinului 356/IC/2015,
Ordinului 357/IC/2015,
Ordinului 373/IC/2015
Finalizarea activit ii de
clarificare a situaţiei
juridice a identit ţii
beneficiarilor sistemului
public de pensii (titulari/
mandatari/ reprezentanţi
legali, dup caz) şi implicit
a legalit ţii pl ţilor pentru
acele persoane al c ror
CNP nu se reg se te în
RNA (registru Na ional al
Asigura ilor)
Implementarea i
dezvoltarea sistemului de
control intern managerial,
la nivelul CTP
Asigurarea resurselor

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Raportarea lunar , la termenele stabilite, a situa iilor
identificate la CNPP/DDP i aplicarea m surilor necesare
în scopul corect rii acestora

Permanent

Colaborarea institu ional pentru clarificarea situa iilor
prin solicit ri, în scris, de la institu iile abilitate: prim rii,
eviden a popula iei la nivel local, poli ie, etc., dup caz,
astfel încât, la nivelul CTP s existe copii dup actul de
identitate, respectiv documentele din care s rezulte
eventuala schimbare intervenit
în situa ia proprie, de
natur s conduc la modificarea condi iilor în func ie de
care se pl teşte pensia pentru to i beneficiarii de presta ii
ai sistemului public de pensii.

Permanent

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

Permanent

Dimensionarea corect

Permanent

a necesarului lunar de fonduri

Institu ia
responsabil

24

Nr.
crt.

23.

Obiective prev zute în anul
2018
necesare funcţion rii
sistemului public de pensii
i al sistemului de
asigurare pentru accidente
de munc i boli
profesionale
Recuperarea prejudiciilor
constatate la nivelul CTP,
prin promovarea ac iunilor
în instan ele de judecat

24.

Optimizarea cheltuielilor

25.

Transmiterea certificatelor
de stagiu de cotizare
Atragerea în sistem de noi
asiguraţi pe baza
contractelor de asigurare
Reforma sistemului de
asistenţ social prin
transformarea acestuia
dintr-un sistem pasiv în
unul proactiv. Schimbarea
accentului de pe asistenţa
acordat individului pe
construirea m surilor de
protecţie social în jurul
protecţiei familiei, prin
creşterea gradului de
securitate social dar şi al

26.

27.

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
solicitat la CNPP pentru plata tuturor presta iilor
suportate din BASS si BS
Evaluarea
permanent
a
soldului
în
vederea
disponibiliz rii/ supliment rii fondurilor c tre/ de c tre
CNPP

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

Permanent

Transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii c tre
serviciile specializate din cadrul CTP, astfel încât, s se
previn cazurile în care institu ia este executat silit

Permanent

Diminuarea debitelor rezultate din pl i necuvenite
Creşterea num rului de persoane care primesc presta ii
prin cont bancar
Analiza periodic a tuturor cheltuielilor de func ionare, în
vederea identific rii solu iilor de reducere a acestora, în
situa iile în care este posibil.
Redistribuirea certificatelor de stagiu transmise de c tre
CNPP la beneficiari i returnate la sediile CTP
Organizarea de ac iuni de promovare/mediatizare a
beneficiilor asigur rii facultative, prin toate canalele de
comunicare
Plata aloca iei de plasament familial
Plata aloca iilor pentru sus inerea familiei
Stabilirea şi plata indemniza iei pentru creşterea copilului
şi a stimulentului de inser ie

Permanent
Permanent

Plata venitului minim garantat

Permanent

Stabilirea şi plata aloca iei de stat pentru copii

Permanent

Stabilirea şi plata îndemniza iei lunare de hran pentru
persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
Plata ajutorului pentru înc lzirea locuin ei

Permanent

Permanent

2018
Permanent

Permanent
Permanent
Permanent

Plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Permanent
Permanent

Stabilirea şi plata sprijinului pentru copilul cu dizabilitate

Permanent

Agen ia Jude ean
pentru Pl i i
Inspec ie Social

25

Nr.
crt.

28.

29.

Obiective prev zute în anul
2018
responsabilit ţii
individuale printr-o politic
social centrat pe copil şi
familie, care s încurajeze
o îmb trânire demn şi
bazat pe un sistem
integrat de servicii şi
prestaţii sociale pentru
grupurile vulnerabile
Îmbun t ţirea calit ţii
vieţii prin creşterea
calit ţii serviciilor oferite
familiei, cum ar fi
dezvoltarea serviciilor
educaţionale şi de
supraveghere din
înv ţ mântul preşcolar sau
de îngrijire prin programe
after-school, servicii
pentru persoane cu
handicap, servicii pentru
vârstnici şi pentru
persoane aflate în stare de
dependenţ faţ de terţi
din motive medicale,
simultan cu stimularea
angajatorilor pentru
dezvoltarea acestor servicii
folosite de proprii salariaţi
Creşterea capacit ţii de
detectare a riscurilor de
eroare, fraud , corupţie
asupra bugetului alocat
prestaţiilor sociale prin

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare
Permanent
Permanent

Institu ia
responsabil

Acordarea în temeiul Legii nr. 34/1998, de subven ii de la
bugetul de stat asocia iilor i funda iilor române cu
personalitate juridic , care înfiin eaz
i administreaz
unit i de asisten social

Permanent

Agen ia Jude ean
pentru Pl i i
Inspec ie Social

Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi
plata aloca iei de stat pentru copii, aloca iei de plasament
familial, îndemniza iei lunare pentru creşterea copilului şi
a stimulentului de inser ie, aloca iei pentru sus inerea
familiei şi a venitului minim garantat

Permanent

Agen ia Jude ean
pentru Pl i i
Inspec ie Social

Indemniza ie lunar pentru concediu în vederea adop iei
Campanii de consiliere i informare, referitoare la
modific rile legislative din domeniul asisten ei sociale

26

Nr.
crt.

30.

31.

32.

Obiective prev zute în anul
2018
m rirea sancţiunilor,
înt rirea cadrului legal al
inspectorului social,
creşterea interoperativit ţii pentru
controlul încrucişat din
birou, având costuri
administrative reduse.
Ocuparea for ei de munc :
Creşterea calific rii şi
implicit , a productivit ţii
muncii prin promovarea
programelor de formare
profesional a salariaţilor,
adaptate la oportunit ţile
de dezvoltare economic
Asigurarea condiţiilor
pentru reducerea
abandonului copiilor

Combaterea violen ei în
familie

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Controlul bazat pe risc privind stabilirea acordarea şi
plata ajutorului pentru înc lzirea locuin ei
Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi
plata beneficiilor de asisten social pentru sprijinirea
persoanelor cu nevoi speciale
Verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul
fizic, informa ional şi comunica ional
Autorizarea furnizorilor de formare profesional a
adul ilor

Termen de
realizare
Permanent

Institu ia
responsabil

Permanent

Permanent

Permanent

Agen ia Jude ean
pentru Pl i i
Inspec ie Social

Campanii pentru educa ia p rin ilor în vederea creşterii
responsabilit ilor, a cunoaşterii drepturilor şi obliga iilor
lor
Prevenirea abandonului copiilor în unit i sanitare prin
Centrul Maternal din cadrul Centrului pentru Protec ia
Copilului Bistri a

Trim. II 2018

Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului

Interven ia în cazurile de violen asupra copilului ca
urmare a sesiz rilor/reclama iilor prin evaluarea social i
asigurarea serviciilor de consiliere psihologic
Reevaluarea cazurilor aflate în monitorizare în colaborare
cu autorit ile competente în acest sens
Identificarea cazurilor de abuz, neglijare i violen în
familie, instrumentarea cazurilor prin consilierea
beneficiarilor, familiei sau reprezentantului legal
Organizarea de întâlniri lunare cu Echipa Intersectorial ,
în baza conven iilor de colaborare cu alte institu ii i
organiza ii cu competen e în acest domeniu de activitate,
privind interven ia i în situa iile de violen asupra

2018

2018
Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului
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Nr.
crt.

33.

Obiective prev zute în anul
2018

Cre terea calit ii vie ii
copilului în mediile
defavorizate i respectarea
standardelor minime de
calitate în toate serviciile
speciale acordate copilului
în dificultate

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
copilului i violen în familie.
Realizarea programelor de prevenire i combatere a
violen ei în familie, în cadrul colilor i liceelor din jude ul
Bistri a – N s ud
Dezvoltarea şi cresterea calit tii re elei de asisten
maternal .
Recrutarea şi evaluarea situa iei socio- psiho-materiale a
unor noi solicitan i la postul de asistent maternal
profesionist în vederea atest rii şi angaj rii.
Realizarea de cursuri de calificare ini ial pentru
aproximativ 30 de solicitan i.
Realizarea unui num r de câte 5 de şedin e
administrative lunare şi a 10 grupuri de suport lunare
(obligatorii pentru to i AMP).
Realizarea de vizite la domiciliul asisten ilor maternali
profesionişti, sau întâlniri de consiliere cu încercarea
respect rii frecven ei recomandate de standardele în
vigoare
Realizarea unui curs de formare continu a asisten ilor
maternali profesionişti şi oferirea de suport specializat în
abordarea problemelor dificile ce in de rela ionarea cu
copiii plasa i care traverseaz perioade dificile.
Realizarea unei întâlniri cu copiii plasati la asisten ii
maternali profesionişti pentru dezbaterea problemelor
legate de provoc rile pre-adolescen ei şi adolescen ei.
Realizarea vizitelor de monitorizare a dezvolt rii, st rii de
s n tate şi integr rii familiale, sociale şi şcolare a copiilor
plasa i (la domiciliu sau în alte locuri) cu încercarea
respect rii frecven ei recomandate de standardele în
vigoare.
Realizarea evalu rilor în vederea întocmirii rapoartelor
de revizuire ale nevoilor copiilor, ale revizuirii Planurilor
individualizate de protec ie şi ale reevaluarilor trimestriale
a situa iei acestora, cât şi pregatirea şi transmiterea

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

2018

Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului

2018

2018

2018

2018
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Nr.
crt.

34.

35.

Obiective prev zute în anul
2018

Cre terea calit ii vie ii
persoanelor adulte cu
handicap

Asigurarea serviciilor de
evaluare complex ,

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
acestora la AJPIS.
Realizarea consilierii p rin ilor biologici şi a rudelor
copiilor plasa i în vederea preg tirii reintegr rii lor
familiale sau a deschiderii procedurii de adop ie.
Realizarea “Serb rii de 1 Iunie”.
Realizarea “Serb rii de Moş Cr ciun” pentru copii plasa i
Reevaluarea periodic în colaborare cu institu iile
abilitate, a situa iei sociale a copiilor din centrele de
plasament în vederea reintegr rii în comunitate
Acordarea facilit ilor pentru persoanele încadrate în grad
de handicap grav i accentuat conform Legii 448/2006:
-bilete de transport interurban CFR/AUTO
-legitima ie de transport local
-plata dobânzii la creditele pentru persoanele cu
handicap, în condi iile legii
Organizarea de evenimente cultural - artistice precum i
activit i de sensibilizare i de prevenire a marginaliz rii
sociale specifice pentru persoanele vârstnice sau
persoanele cu handicap neinstitu ionalizate.
Identificarea, analizarea cazurilor de persoane cu
handicap adulte, neinstitu ionalizate, urmare unor
sesiz ri sau care se afl în situa ii de risc, i acordarea
serviciilor de consiliere psihologic gratuit precum i
informare cu privire la drepturile i facilit ile conform
Legii 448/2006.
Evaluarea/reevaluarea persoanei în vederea încadr rii/
reîncadr rii/neîncadr rii într-un grad de handicap
Asigurarea serviciilor de recuperare pentru persoanele
adulte cu handicap
Evaluarea complex la solicitarea p rin ilor/
reprezentantului legal al copiilor cu dizabilit i în

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

2018

2018
2018

2018

Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului

2018

Direc ia General
de Asisten
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Nr.
crt.

36.

37.

38.

Obiective prev zute în anul
Ac iuni pentru realizarea obiectivului
2018
monitorizare pentru
vederea propunerii de încadrare în grad de handicap
copii/tineri cu dizabilit i
Evaluarea copiilor cu dizabilit i în vederea acces rii
serviciilor de abilitare/reabilitare.
Evaluarea copiilor cu dizabilit i i sprijinirea acestora
în vederea facilit rii acces rii presatiilor sociale.
Asigurarea serviciilor de recuperare pentru copiii încadra i
Cresterea calitatii vietii
într-un grad de handicap care beneficiaz de o m sur
copilului in mediile
de protec ie special sau din comunitate.
Evaluare ini ial pentru identificarea nevoilor copilului.
defavorizate prin
Elaborarea planului personalizat de interven ie (PPI)
dezvoltarea serviciilor de
recuperare pentru copiii cu Activit i specifice în func ie de obiectivele stabilite în
cadrul planului personalizat de interven ie.
dizabilitati
Activit i de terapie psihomotric , stimulare
multisenzorial , stimulare cognitiv , stimularea
limbajului, abilitate manual , kinetoterapie, masaj,
terapie ocupational .
Realizarea edin elor de consiliere i informare a
Informarea i consilierea
persoanelor/familiilor care p rintelui biologic în vederea exprim rii în cuno tin de
cauz a consim mântului la adop ie.
î i exprim inten ia de a
Realizarea edin elor de consiliere i informare a
adopta i a p rintelui
familiilor/persoanelor care î i exprim inten ia de a
biologic în vederea
exprim rii în cuno tin de adopta.
cauz a consim mântului
la adop ie
Evaluarea i atestarea
Evaluarea familiilor/persoanelor în vederea eliber rii
persoanelor/familiilor
atestatului de familie/persoan apt s adopte (întâlniri
adoptatoare
pentru evaluarea social , întâlniri pentru evaluarea
psihologic , sesiuni de formare).

2018

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil
Social i
Protec ia Copilului

2018

Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului

2018

Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului

Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului
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Nr.
crt.
39.

Obiective prev zute în anul
2018
Stabilirea compatibilit ii
între copilul adoptabil i
familia/persoana
adoptatoare (potrivirea
ini ial i practic )

Ac iuni specifice continu rii potrivirii ini iate pe baza
listelor generate din Registrul Na ional pentru Adop ii.

Monitorizarea adop iei

Realizarea de întâlniri de monitorizare bilunar în
perioada de încredin are în vederea adop iei
Realizarea de întâlniri de monitorizare trimestrial
postadop ie

Promovarea adop iei
na ionale

Campanii de sensibilizare i informare a opiniei publice cu
privire la procedura adop iei

40.

41.

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil
Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului

2018

Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului
Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului

2018

Trim. II 2018
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CAPITOLUL 6
POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCA IEI
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Obiective prev zute în anul
2018

Cre terea performan ei
sistemului de înv
mânt

Asigurarea i modernizarea
bazei materiale a
învâ mântului
preuniversitar

Corelarea programelor
educa ionale cu pia a
muncii

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Reducerea abandonului şcolar din înv mântul
obligatoriu. Monitorizarea absen elor
Integrarea cadrelor didactice în programe de formare
continu , prin proiecte finan ate din fonduri structurale
Asigurarea progresului în carier pe criterii de
competen profesional
Gestionarea în condi ii optime a examenelor na ionale şi
admiterea în liceu
Cuprinderea tinerilor care nu au frecventat şcoala în
programul ,,A doua şans ”
P strarea claselor preg titoare în înv mântul
obligatoriu
Promovarea programului ,, coal dup coal ”
Sus inerea elevilor capabili de performan
Analiza situa iei din înv mântul special
Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile
Modernizarea procesului de predare-înv are cu
ajutorul tehnologiilor informa iilor i comunic rii
Conectarea tuturor colilor la Internet prin conexiuni de
mare vitez
Reabilitarea i modernizarea infrastructurii unit ilor
colare pentru ob inerea autoriza iilor de func ionare
(sanitar i ISU)
Dotarea cu microbuze colare
Asigurarea manualelor colare
Modernizarea atelierelor coal pentru înv mântul
profesional i tehnologic
Fundamentarea corect a planului de colarizare
Adaptarea curriculum-ului colar la dispozi ia colii
Corelarea înv mântului tehnic i profesional cu

Termen de
realizare
2018

2018

2018

Institu ia
responsabil
Inspectoratul
colar Jude ean

Inspectoratul
colar Jude ean

Inspectoratul
colar Jude ean
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Nr.
crt.

4.

5.

6.

7.

Obiective prev zute în anul
2018

Implementarea i
generalizarea
programului ,,Şcoal dup
şcoal ”
Sus inerea programelor
,, ansa a doua prin
educa ie” în vederea
elimin rii analfabetismului
i integr rii pe pia a muncii

Garantarea autonomiei
colilor i a autonomiei
profesionale a cadrelor
didactice

Asigurarea educa iei
complementare pentru
cre terea capacit ii de
adaptare i pentru
refacerea coeziunii sociale

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
cerin ele agen ilor economici
Dezvoltarea stagiilor de practic de specialitate
Extinderea activit ii cu elevii dup orele de curs
asigurându-se condi ii de înv are, recreere, sport,
supraveghere şi protec ie
Oferirea, în parteneriat cu Asocia iile p rin ilor, dup
orele de curs, a unor activit i de înv are remedial sau
de accelerare a înv rii
Garantarea egalit ii de anse i eliminarea
oric ror forme de discriminare
Facilit i, politici i programe adecvate grupurilor
vulnerabile
Programe suport pentru cei care au p r sit timpuriu
coala
Institu ionalizarea autonomiei colilor cu asumarea
responsabilit ii fa de performan ele colii
Organizarea concursurilor pentru directorii de coli
Autonomia profesional a cadrelor didactice în
transpunerea personalizat a programelor colare
Încurajarea form rii consor iilor colare i asocia iilor
profesionale
Participarea colilor i a cadrelor didactice în programe i
proiecte care aduc beneficii procesului didactic
Realizarea de parteneriate pentru schimbul de bune
practici cu unit i colare din ar i din str in tate
Participarea la programe de formare profesional pentru
dezvoltarea personal i cre terea performan ei în cariera
didactic
Dezvoltarea de alternative educa ionale
Formarea tinerilor prin activit i sportive
Institu ionalizarea particip rii în proiecte i programe cu
teme care sunt complementare fa de curriculum

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

2018

Inspectoratul
colar Jude ean

2018

Inspectoratul
colar Jude ean

2018

Inspectoratul
colar Jude ean

2018

Inspectoratul
colar Jude ean
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Nr.
crt.
8.

Obiective prev zute în anul
2018
Sus inerea activit ilor
extra colare i
extracurriculare

9.

Asigurarea transparen ei în
educa ie

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Asigurarea educa iei pentru s n tate i a educa iei
ecologice
Sus inerea educa iei civice, cultural artistice i tiin ifice
Asigurarea educa iei prin sport, a educa iei rutiere i a
educa iei pentru dezvoltare durabil
Corelarea sistemelor informatice existente
Cre terea accesibilit ii publice a datelor

Termen de
realizare
2018

Institu ia
responsabil
Inspectoratul
colar Jude ean

2018

Inspectoratul
colar Jude ean

34

CAPITOLUL 7
CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE
Nr.
crt.
1.

2.

Obiective prev zute în anul
2018
Cre terea capacit ii de
inovare i de creativitate
din perspectiva dezvolt rii
durabile
Reorganizarea
Laboratoarelor de analiz a
produselor puse pe pia

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Educa ie complementar extacurricular

i extra colar

R spuns la nevoile de formare ale elevilor i p rin ilor
acestora pentru dezvoltarea creativit ii i inov rii
Dezvoltarea acestui organism din subordinea ANPC –
laboratorul de încerc ri LAREX în vederea dezvolt rii
acestuia ca un organism neutru, de referin în
efectuarea certific rilor de produse fabricate în ar sau
importate, pentru care s-a alocat un impact bugetar de
10 miloane de Ron pentru programul de guvernare

Termen de
realizare
2018

2018 -2020

Institu ia
responsabil
Inspectoratul
colar Jude ean

Comisariatul
Jude ean pentru
Protec ia
Consumatorului
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CAPITOLUL 8
POLITICI ÎN DOMENIUL S N T
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Obiective prev zute în anul
2018
Cre terea capacit ii de
diagnostic i tratament

Medicamente

Resursa uman de
specialitate

Programele na ionale de
s n tate

Infrastructura de s n tate

II
Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Monitorizarea activit ii furnizorilor de servicii de
asisten medical primar i ambulatorie de specialitate
Monitorizarea activit ii furnizorilor de servicii de
asisten a medical spitaliceasc
Derularea programelor de screening pentru principalele
boli cronice
Asigurarea continuit ii asisten ei medicale prin centre de
permanen ale medicilor de familie
Dezvoltarea re elei de cabinete medicale colare
Realizarea programului de imuniz ri
Controlul respect rii cadrului legislativ privind
suplimentele alimentare
Acoperirea teritoriului cu medici de familie i medici de
medicin dentar
Cre terea num rului de speciali ti din spitalele i
ambulatoriile de specialitate ale jude ului
Extinderea re elei de asisten comunitar
Cursuri de formare profesional organizate de c tre
institu ii acreditate, pentru personalul DSP
Realizarea Programului de s n tate al femeii i copilului
Monitorizarea continua a programelor de boli
transmisibile (TBC,HIV-SIDA, boli cu transmitere sexual )
Monitorizare a factorilor determinan i din mediul de via
i munc
Programe de promovare a s n t ii
Construc ie i dotare „Centrul Jude ean de Radioterapie”
U.P.U. – S.M.U.R.D. – Spitalul jude ean de Urgen
Bistri a - construire heliport pe terasa superioar a

Termen de
realizare
Trimestrial

Institu ia
responsabil
Direc ia de
S n tate Public

Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial
Decembrie 2018
Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial

Direc ia de
S n tate Public
Direc ia de
S n tate Public

Trimestrial
Decembrie 2018
Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial

Direc ia de
S n tate Public

Trimestrial
Trimestrial
2018-2020

Consiliul Jude ean

2018-2020

Bistri a-N s ud
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

spitalului
U.P.U.– S.M.U.R.D.– Spitalul jude ean de Urgen
-reabilitare, modernizare, extindere i dotare

Bistri a

2018-2020

Dotarea cu aparatura medical şi mobilier medical a
Sec iilor Spitalului de Urgen Bistri a-N s ud”

2018-2020

Construire ansamblu de locuin e colective mici P+2E+M
destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri speciali ti
în s n tate

2018-2020

Institu ia
responsabil
Direc ia de
S n tate Public
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CAPITOLUL 9
ADMINISTRA IE PUBLIC . POLITICI REGIONALE
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Obiective prev zute în anul
2017
Asigurarea informaţiilor
statistice oficiale
corespunz tor nevoilor
na ionale şi Sistemului
Statistic Naţional în
convergenţ cu Programul
Statistic European
Standardizarea şi
armonizarea cu normele
europene a producţiei
statistice şi meta datelor
prin extinderea utiliz rii
surselor administrative de
date în toate domeniile
statistice
Creşterea gradului de
satisfacere a necesit ţilor
tuturor utilizatorilor de
statistici oficiale

Implicarea partenerilor
sociali, sindicate,
patronate, ONG-uri, în
actul decizional

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor
pentru cercet rile statistice conform graficului cercet rilor
statistice anuale şi infraanuale în urm toarele domenii:
- agricultur , silvicultur , mediu;
- industrie, investi ii, construc ii;
- comer interior şi exterior;
- turism, transporturi;
- cercetare-dezvoltare, inovare;
- demografie, pia a muncii;
- nivel de trai, calitatea vie ii;
- educa ie, cultur ;
- s n tate s.a.
Graficul cercet rilor statistice
- cercet ri statistice care au ca surse de
finan are bugetul de stat;
- cercet ri statistice finan ate din fonduri
externe;

-Întâlniri ale Comisiei de Dialog Social la nivelul Institu iei
Prefectului
-Consultarea partenerilor sociali asupra ini iativelor
legislative sau de alt natur , cu caracter economicosocial
-Întâlniri în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
-Încheierea de parteneriate sau protocoale de colaborare
cu organiza iile neguvernamentale în vederea organiz rii
de ac iuni comune în sprijinul comunit ilor locale i/sau
grupurilor vulnerabile

Termen de
realizare
Conform termenelor
stricte prev zute în
Graficul cercet rilor
statistice infraanuale
2018 anuale 2017

Institu ia
responsabil
Direc ia Regional
de Statistic

2018

Institu ia
Prefectului

38

5.

6.

7.

8.

2018

Direc ia General
de Asisten
Social i
Protec ia Copilului

Modernizarea cl dirii Palatului Administrativ în scopul
cre terii eficien ei energetice i a îmbun t irii condi iilor
de munc ale angaja ilor

2018-2020

Institu ia
Prefectului

Coordonarea procesului de elaborare şi implementare a
„Planului de ac iuni în vederea moderniz rii administra iei
publice a jude ului Bistri a-N s ud în perioada 20182020” prin armonizarea obiectivelor trasate în Strategia
na ional 2014-2020 pentru consolidarea administra iei
publice, aprobat prin H.G. nr. 909/2014, cu necesit ile
şi posibilit ile existente pe plan local

2018

Grupul Jude ean
de Modernizare a
Administra iei
Publice din cadrul
Institu iei
Prefectului

Consolidarea
capacit ţii Coordonarea procesului de elaborare şi implementare şi
instituţionale a Instituţiei aplicarea efectiv a „Planului de ac iuni în vederea
Prefectului
–
judeţul
moderniz rii Institu iei Prefectului-jude ul Bistri a-N s ud
Bistriţa-N s ud
în perioada 2018-2020”

2018

Utilizarea eficient a
fondurilor prev zute în
buget pentru formarea
profesional preponderant
pentru personalul de
specialitate al institu iei

Participarea personalului de specialitate din DGASPC
Bistri a-N s ud la cursuri de formare continu i
perfec ionare

Îmbun t ţirea organiz rii
proceselor interne în
scopul eficientiz rii
activit ţii
Adaptarea
administraţiei
publice
judeţene
la
obiectivele
i exigen ele
unei
administra ii
moderne
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CAPITOLUL 10
POLITICI AGRICOLE I DE DEZVOLTARE RURAL
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Obiective prev zute în anul
2018
Activitatea de între inere i
repara ii în amenaj rile de
îmbun t iri funciare
Activitatea de investi ii noi
de îmbun t iri funciare
(faza de SF aprobare la
MADR)
Implementarea politicilor,
strategiilor în agricultur i
industria alimentar ,
consultan agricol i
formare profesional

Monitorizare inspec ii
tehnice, verificare i control
în domeniul agriculturii i
industriei alimentare i
statistic agricol ,
monitorizare pia

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

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Lucr ri de I+R în amenaj ri de IF Desecare+ CES BH
RO UA
Lucr ri de E+I în amenaj ri de Desecare + CES din
jude ul BN
Combaterea eroziunii solului în BH Bude tiul Inferior

Monitorizarea politicilor i strategiilor în agricultur
Formare profesional , promovare i elaborare proiecte
Implementarea politicilor i strategiilor din industria
alimentar i de promovare a schemelor de calitate
Asisten tehnic zonal
Monitorizarea activit ilor din domeniul industriei
alimentare
Monitorizarea activit ilor din domeniul inspec iilor de
stat pentru controlul tehnic în producerea
i
valorificarea legumelor i fructelor
Monitorizarea activit ilor din domeniul organismelor
modificate genetic i fertilizan i
Monitorizarea activit ilor din domniul vitivinicol
Monitorizarea activit ilor din domeniul inspec iilor de
stat în agricultura ecologic
Statistica agricol
Implementarea tehnic şi financiar
a programului
FEADR în concordan cu strategia şi m surile stabilite
prin PNDR
Verificarea Cererilor de finan are ale beneficiarilor
FEADR
Verificarea solicit rilor de modificare a contractelor de
finan are, a altor documenta ii privind monitorizarea

Termen de
realizare
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Institu ia
responsabil
Unitatea de
Administrare a
Agen iei Na ionale
de Îmbun t iri
Funciare Bistri aN s ud

2018 – conform
solicit rilor
Conform
reglement rilor legale
în vigoare
Conform
reglement rilor legale
în vigoare

Direc ia pentru
Agricultur
Jude ean

permanent

Oficiul Jude ean
pentru Finan area
Investi iilor Rurale

Direc ia pentru
Agricultur
Jude ean

permanent
permanent
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Nr.
crt.

6.

7.

8.

9.

Obiective prev zute în anul
2018

Comunicarea permanent cu
centrele locale şi cu
serviciile/compartimentele/
birourile din cadrul APIA CJ
Bistriţa N s ud i
informarea acestora în ceea
ce priveşte legislaţia
comunitar , modificarea
PNDR şi transmiterea
oric ror informaţii necesare
desf şur rii activit ţii
Gestionarea riscurilor
identificate la nivelul
Centrului Judeţean Bistriţa
N s ud, împreun cu
ofiţerul de risc
Respectarea procedurilor
specifice activit ţii
desf şurate şi
monitorizarea respect rii
acestora.
Promovarea imaginii APIA

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
stadiului implement rii acestora
Promovarea investi iilor financiare prin FEADR
Verificarea şi avizarea dosarelor de achizi ii / acte
adi ionale la contractele de achizi ii
Verificarea conformit ii i a condi iilor contractuale şi
administrative procedurale pentru dosarele cererilor de
plat depuse
Primirea i verificarea dosarelor Cerere de plat privind
e antionul de supracontrol APIA pentru m surile
delegate
Preg tirea / elaborarea i transmiterea acestor
documente

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

permanent
permanent
permanent

permanent

Permanent

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Actualizarea periodic
a registrelor de riscuri i
monitorizarea evolu iei acestora, în conformitate cu
Manualul de management al riscului

Permanent

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Urm rirea nivelului de calitate al rezultatelor ob inute

Permanent

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Oferirea de informa ii fermierilor si mass-mediei atât
prin consiliere direct la sediul APIA CJ Bistri a N s ud
cât si prin e-mail sau telefon privind activitatea Agen iei

Permanent

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
şi programele derulate de aceasta pentru accesarea
fondurilor europene ca mecanisme de sus inere
financiar
Elaborarea, redactarea şi difuzarea de materiale
informative
Transmiterea de comunicate / inform ri de pres pe
teme de interes privind activitatea Agen iei
Participarea la emisiuni radio şi TV
Inform ri tip caravana în uat-uri

10.

Realizarea de instruiri

11.

Menţinerea nivelului de
procesare a cererilor
derulate prin servicii ca
num r şi calitate

12.

Acordarea ajutorului
financiar FEGA în cadrul
programului pentru şcoli

Informarea fermierilor cu privire la depunerea cererii
unice de plata pentru Campania 2018, precum si a
celorlalte masuri de sprijin derulate de APIA in
Campania 2018
Instruirea personalului din cadrul serviciilor precum şi
a consilierilor de la nivelul centrelor locale şi altor
servicii (dup caz) pentru însuşirea manualelor de
proceduri, ghidurilor de control, supracontrol, a paşilor
tehnici, a instruc iunilor privind utilizarea aplica iilor
electronice primite pentru formele de sprijin derulate în
cadrul institu iei
Monitorizarea, analiza activit ilor şi repartizarea
acestora în vederea încadr rii în termenele prev zute,
solicitarea de personal suplimentar în situa ia
termenelor foarte scurte şi a num rului mare de cereri
Informarea solicitan ilor cu privire la regulile de
desfaşurare ale acestei m suri şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare solicit rii sprijinului
financiar

Gestionarea administrativ a cererilor de plat

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil
Centrul Jude ean

Pân la 01.03.2018
Permanent

Permanent

Ori de câte ori se
impune pe m sura
primirii şi proces rii
cererilor
Semestrial
Pân la 03.04.2018depunere cereri
pentru sem. I 2018
Pâna la 30.09.2018depunere cereri
pentru sem. II 2018
verificare cereri

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean
Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

13.

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

14.

Acordarea sprijinului
comunitar pentru
restructurarea/reconversia
plantaţiiilor viticole

15.

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

16.

Acordarea ajutorului
financiar comunitar i
na ional acordat în sectorul
apicol

17.

Acordarea ajutoarelor
specifice comunitare
stabilite de Hot râriea de
Guvern 759 /2010 cu
modific rile şi complet rile
ulterioare

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Efectuarea inspec iei la fa a locului
Informarea solicitan ilor cu privire la regulile de
desf şurare ale acestei m suri şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare solicit rii sprijinului
financiar
Gestionarea administrativ a cererilor de plat
Efectuarea inspec iei la fa a locului
Informarea solicitan ilor cu privire la regulile de
desfaşurare ale acestei m suri şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare solicit rii sprijinului
financiar
Gestionarea administrativ a cererilor de plat
Efectuarea inspec iei la fa a locului
Informarea solicitan ilor cu privire la regulile de
desf şurare ale acestei m suri şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare solicit rii sprijinului
financiar
Gestionarea administrativ a cererilor de plat
Efectuarea inspec iei la fa a locului
Informarea solicitan ilor cu privire la regulile de
desf urare ale acestei m suri i punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare solicit rii sprijinului
financiar
Gestionarea administrativ a cererilor de plat
Efectuarea controlului la fa a locului
Verificarea respect rii angajamentelor asumate de c tre
fermieri pentru cererile de plat depuse în anii anteriori:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i luarea m surilor ce se
impun în cazul nerespect rii angajamentelor

Institu ia
responsabil

Termen de
realizare
depuse:
04.04-30.06.2017
01.10 -30.11.2017Permanent
Permanent în func ie
de finalizarea
m surilor din planurile
aprobate

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Permanent
Permanent în func ie
de finalizarea
m surilor din planurile
aprobate

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Permanent în func ie
de apari ia actelor
normative

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Pân la 01.08.2018depunere cereri

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

02.08.-30.09.2018
verificare cereri
Pân la data de
31.12.2018

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean
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Nr.
crt.
18.

Obiective prev zute în anul
2018

M sura 215-pachetul Aplati privind bunastarea
animalelor porcine,
pachetul B- plati privind
bunastarea animalelor
pasari

19.

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

20.

Acordarea ajutoarelor de
stat pentru ameliorarea
raselor de animale i
men inerea registrului
genealogic

21.

22.
23.

Renta agricol

Arhivarea documentelor în
spaţii i condiţii adecvate
Ordinul nr. 857/2016
privind aprobarea schemei
de ajutor de stat, Sprijin
pentru prima împ durire şi
crearea de suprafeţe
împ durite

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Informarea solicitan ilor şi punerea
acestora a formularelor necesare

la

dispozi ia

Termen de
realizare
Trimestrial

Primirea, operarea, verificarea deconturilor justificative, 16.01-31.12.20178
emiterea
situa iilor
centralizatoare,
eliberarea operarea, verificarea,
adeverin elor, autorizarea la plat
autorizarea la plat
Informarea solicitan ilor şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare
Primire, înregistrare, emitere acorduri prealabile i
acorduri rectificative
Primirea, înregistrarea, introducerea în aplica ia
electronic
a
cererilor
de
plat ,
întocmirea
centralizatoarelor
Informarea solicitan ilor şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare
Primire, înregistrare, emitere acorduri ini iale

Trimestrial

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Trimestrial

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Primirea, înregistrarea, introducerea în aplica ia
electronic
a
cererilor
de
plat ,
întocmirea
centralizatoarelor
Informarea solicitan ilor şi punerea la dispozi ia
01.01-31.12.2018
acestora a formularelor necesare
primire documente
Primire documente, vizare carnete rentieri
Arhivare documente
Informarea solicitan ilor cu privire la regulile de
desfaşurare ale acestei m suri şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare solicit rii sprijinului
financiar

Institu ia
responsabil
Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

01.03-31.08.2018
Permanent
Permanent

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean
Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Gestionarea administrativ a cererilor de plat
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Nr.
crt.
24.

Obiective prev zute în anul
2018
Acordarea unor ajutoare
excepţionale cu caracter
temporar fermierilor din
sectorul creşterii animalelor

25.

Acordarea sprijinului
comunitar pentru investi ii
în sectorul vinicol

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Primirea, introducerea în aplica ia electronic ,
verificarea administrativ , generarea deciziilor de plat
sau respingere cerere, transmitere decizii

Termen de
realizare
Permanent în func ie
de apari ia actelor
normative

Informarea solicitan ilor cu privire la regulile de
desfaşurare ale acestei m suri şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare solicit rii sprijinului
financiar.

Permanent în func ie
de finalizarea
programelor de
investi ii aprobate.

Institu ia
responsabil

Gestionarea administrativ a cererilor de plat .
Efectuarea inspec iei la fa a locului.
26.

27.

28.

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

Realizarea controlului
GAEC_1

Controlul clasic pe teren conform procedurilor in
vigoare i transmiterea rezultatelor serviciului
IACS/LPIS-Anexa 17b

15.06.2018

Instruirea inspectorilor de teren de la nivelul centrelor
jude ene cu privire la metodologia de control pentru
campania 2018
Planificarea şi organizarea (inclusiv preg tirea
dosarelor/h r ilor) controalelor pe teren pe baza
eşantionului cu fermierii selectiona i pentru control în
campania 2018
Controlul clasic pe teren conform procedurilor în
vigoare a eşantionului primit de la APIA Central (SAPS,
Agromediu, GAEC, etc)
Introducerea în sistemul informatic a datelor aferente
rezultatelor controlului pe teren

30.06.2018

Controlul clasic pe teren conform procedurilor în
vigoare

5 zile de la data
primirii eşantionului
de control

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

01.07-30.09.2018

15.10.2018

01.11-24.12.2018

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
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Nr.
crt.

29.

30.

31.

Obiective prev zute în anul
2018
Alte activit ţi legate de
control în teren

M suri de sprijin pentru
fermieri din Fondul
European pentru Garantare
în Agricultur (FEGA),
Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rural
(FEADR), Buget Na ional, ca
plat pe suprafaţ de teren
agricol utilizat

Constatarea, înregistrarea i
urm rirea recuper rii

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Monitorizarea activit ilor de control (pe teren i prin
teledetec ie) pentru campania 2018 (dosare controlate,
echipe mobilizate, alte resurse mobilizate, stadiul
introducerii rezultatelor in sistemul IT, etc.), evaluarea
intern a campaniei de control i propuneri de
îmbun t ire i eficientizare a activit ilor de control
clasic pe teren pentru campania urm toare de control
Sus inerea misiunilor de audit (APDRP, Curtea de
conturi, Comisie europeana, etc)
Informare servicii publice deconcentrate i alte institu ii
ale administra iei publice centrale din jude
Instruire personal primire cereri SAPS IPA-Online
Informare i instruire
fermieri privind depunerea
cererilor SAPS IPA-Online
Instruirea de c tre personalul APIA în utilizarea
aplica iei IPA - Online, a persoanelor care pot ajuta
fermierii s - i identifice corect parcelele agricole
utilizate
Primire cereri unice de plat Campania 2018

Permanent

Permanent
Permanent
19.02 - 20.02.2018
14.03 - 15.03.2018

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

12.03 - 16.03.2018

01.03 - 15.05.2018

Actualiz ri LPIS pe baza controalelor pe teren

01.06 - 31.07.2018

Rezolvarea supradeclar rilor – control preliminar

16.05 - 30.09.2018

Efectuarea controalelor administrative

16.05 - 30.09.2018

Autorizarea dosarelor pentru plat în avans Campania
2018
Autorizarea la plat regular campania 2018

16.10 - 30.11.2018

Înregistrare, comunicare, urm rire i recuperarea
debitelor

Institu ia
responsabil
Agricultur
Centrul Jude ean
Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

01.12.2018 30.06.2019
Permanent

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
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Nr.
crt.
32.

33.

34.

35.

36.

Obiective prev zute în anul
2018
crean elor
Respectarea tuturor
etapelor pe care le implic
execuţia cheltuielilor care se
efectueaz din fondurile
publice
Efectuarea pl ţilor c tre toţi
beneficiarii formelor de
sprijin i contabilizarea
tuturor operaţiunilor
aferente sumelor autorizate
şi pl tite de Centrul
Judeţean Bistriţa N s ud
din bugetul naţional
Efectuarea pl ţilor c tre
furnizorii de bunuri şi
servicii şi înregistrarea în
contabilitate a obligaţiilor şi
pl ţilor aferente
Asigurarea APIA CJ Bistriţa
N s ud cu personal
competent capabil s -şi
îndeplineasc atribuţiile de
serviciu şi s fac faţ
provoc rilor /modific rilor
în domeniu
Reprezentarea intereselor
institutiei sub urmatoarele
aspecte:
- formularea şi promovarea
ap r rilor, c ilor de atac
ordinare şi extraordinare,
precum i a oric ror alte

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Parcurgerea celor 4 faze ale execu iei bugetare:
angajarea,
lichidarea,
ordonan area
şi
plata
cheltuielilor

Permanent

Înregistrarea
obliga iilor
de
plat
în
baza
centralizatoarelor primite de la SMS, efectuarea pl ilor
i contabilizarea sumelor pl tite

Permanent

Înregistrarea obliga iilor de plat pe baza documentelor
primite de la furnizori, efectuarea pl ilor
i
contabilizarea sumelor pl tite

Permanent

Extinderea procesului de instruire a salaria ilor de la
toate nivelele agen iei (acces egal la formare
profesional )
Consolidarea competen elor dobândite anterior şi
promovarea excelen ei, prin organizarea unor stagii de
instruire
Dezvoltarea competen elor cheie: utilizarea tehnologiei
informa iilor şi comunica iei
Studierea cu celeritate a actelor de procedur
comunicate c tre institu ia noastr , în vederea stabilirii
termenelor de realizare a ap r rilor, solicit rii
documenta iei şi elabor rii strategiei

Permanent

Permanent

Institu ia
responsabil
Agricultur
Centrul Jude ean

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean

Permanent
Permanent

Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur
Centrul Jude ean
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Nr.
crt.

37.

38.

Obiective prev zute în anul
2018
acte de procedur în litigiile
în care APIA CJ BN este
parte;
- asigurarea ap r rii
drepturilor şi intereselor
legitime ale APIA CJ BN în
faţa instantelor
judec tore ti de toate
gradele, a organelor de
urm rire penal , precum şi
a tuturor autorit ţilor şi
organelor administrative cu
atribuţii jurisdic ionale, în
baza delegaţiei de
împuternicire
Eliberarea titlurilor de
proprietate în baza legilor
fondului funciar

Programul Na ional de
Cadastru i Carte Funciar
2015-2023
“Înregistrarea gratuit în
Sistemul integrat de
cadastru i carte funciar a
tuturor imobilelor”
I. Finalizarea lucr rilor de
înregistrare sistematic la

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Acordare sprijin UAT-urilor pentru realizarea
planurilor parcelare
Accesul gratuit la ortofotoplanurile de inute în
vederea identific rii suprafe elor destinate
procesului de restituire a propriet ilor funciare
Întâlniri de lucru cu reprezentan ii UAT-urilor în
care se desf oar lucr rile, precum i cu
persoanele fizice/ juridice autorizate în condi iile
legii.
Recep ionarea documentelor tehnice ale
cadastrului în termen

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

permanent

OCPI BN

permanent

OCPI BN

permanent

OCPI BN

permanent

OCPI BN

OCPI BN

Solu ionarea în termen a cererilor de rectificare

permanent
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018
nivel de UAT, aflate în
derulare i finan ate din
bugetul local al UAT-urilor
Lunca Ilvei i M gura Ilvei
II. Finalizarea lucr rilor de
înregistrare sistematic la
nivel de sector cadastral din
cadrul a 16 UAT-uri, aflate în
derulare, finan ate din
bugetul propriu al ANCPI

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Asigurarea de c tre ANCPI a finan rii acestor
lucr ri din bugetul propriu sau din bugetul Uniunii
Europene
Întâlniri de lucru cu UAT-urile eligibile în vederea
contract rii serviciilor pentru lucr rile de cadastru
sistematic la nivel de sector cadastral
Întâlniri de lucru cu persoanele fizice/juridice
autorizate în vederea particip rii la aceste ac iuni
de importan na ional

Termen de
realizare
dup deschiderea
c r ilor funciare
aferente imobilelor
recep ionate
15 mai 2018

Institu ia
responsabil
OCPI BN

30 iunie 2018

OCPI BN

OCPI BN

III. Incheierea de noi
contracte de finan are
multianuale (2018-2020) cu
UAT-urile eligibile pentru
lucr ri de înregistrare
sistematic la nivel de
sector cadastral
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CAPITOLUL 11
POLITICI DE MEDIU. APE I P DURI
Nr.
crt.

1.

2.

Obiective prev zute în anul
2018

Monitorizarea i
îmbun t irea calit ii
mediului

Îmbun t irea
managementului deşeurilor
i substanţelor periculoase

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Monitorizarea calit ii factorilor de mediu – aer, apa, sol,
vegeta ie
Dezvoltarea i optimizarea sta iei automate, parte a
Re elei Na ionale de Monitorizare a Calit ii Aerului
Monitorizarea radioactivit ii prin sta ia de radioactivitate
Validarea datelor de calitatea aerului pentru anul 2017 în
vederea respect rii obliga iilor de raportare anual c tre
Comisia European şi Agen ia European de Mediu
Raportul privind calitatea aerului înconjur tor pentru anul
2016, cu referire la to i poluan ii care intr sub inciden a
Directivei 2008/50/CE transpus în legisla ia româneasc
prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului
Realizarea inventarului privind emisiile de poluan i în
atmosfer – anul 2017
Monitorizarea cantit ilor de deşeuri reciclabile şi menajere
colectate/valorificate/eliminate prin Centrul de
Management Integrat al Deşeurilor T rpiu
Colectarea, validarea şi procesarea la nivel na ional a
datelor privind deşeurile pentru anul 2017
Monitorizarea cantit ilor de ambalaje introduse pe pia şi
a deşeurilor de ambalaje colectate, valorificate, eliminate
în anul 2017
Monitorizarea cantit ilor de DEEE colectate, valorificate,
eliminate în anul 2017
Monitorizarea num rului de VSU şi a cantit ilor de deşeuri
rezultate din dezmembrarea VSU pentru anul 2017
Monitorizarea stocurilor de echipamente cu con inut de
PCB precum şi a celor eliminate prin operatori autoriza i,
prin completarea în aplica ie SIM (Sistem Integrat de
Mediu) a datelor aferente anului 2017
Colectarea şi validarea datelor privind cantit ile de uleiuri

Termen de
realizare
Permanent
2018

Institu ia
responsabil
Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bistri a-N s ud

Permanent
2018

2018

2018
Permanent

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bistri a-N s ud

2018
2018

2018
2018
2018

2018
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Nr.
crt.

3.

4.

Obiective prev zute în anul
2018

Participarea publicului în
luarea deciziilor privind
mediu

Conservarea biodiversit

ii

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
uzate la nivel jude ean pentru anul 2017
Întocmirea inventarului privind operatorii economici din
jude , de in tori de materiale/articole/deşeuri cu con inut
de azbest, pentru anii 2017
Întocmirea inventarului privind mercurul şi compuşii cu
mercur, pentru anii 2017
Realizarea bazei de date privind operatorii economici din
jude care de in metale restric ionate şi compuşii ai
acestora, pentru anii 2017
Realizarea inventarului privind operatorii economici
importatori/produc tori/utilizatori de substan e periculoase
ca atare, în amestecuri sau în articole, prin completarea în
aplica ia SIM (Sistem Integrat de Mediu) a datelor aferente
anului 2017
Realizarea inventarului - anul 2018 - a cantitatilor de
deseuri periculoase i nepericuloase transportate în
conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul
de eurilor periculoase i nepericuloase în România
Colectarea de date privind cantita ile de de euri de baterii
i acumulatori colectate/tratate in jude ul Bistri a N s ud
pentru anul 2017
Identificarea publicului interesat/posibil afectat (agen i
economici i persoane fizice) în faze cât mai incipiente ale
realiz rii unui obiectiv economic sau de alt natur
(înaintea realiz rii efective a obiectivului, înc din stadiile
de plan/program sau proiect) şi asigurarea particip rii la
luarea deciziilor înc din aceste etape
Creşterea gradului de informare a publicului şi
responsabilizarea publicului prin consultarea acestuia în
luarea deciziilor la punerea în func iune a obiectivelor noi
sau la modificarea activit ilor existente
Producerea energiei electrice din surse regenerable de
energie
Monitorizarea Siturilor Natura 2000 prin puncte de vedere

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

2018

2018
2018

2018

2018

2018

Permanent

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bistri a-N s ud

Permanent

Permanent
Permanent

Agen ia pentru
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Nr.
crt.

5.

Obiective prev zute în anul
2018
i utilizarea durabil a
componentelor sale

Monitorizare situri
contaminate/poten ial

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
asupra rapoartelor de activitate şi deplas ri în teren
Analizarea şi/sau emiterea punctelor de vedere pentru
planurile
de
management
elaborate
de
c tre
custozi/administratori
Consilierea custozilor ariilor naturale protejate în vederea
asigur rii unui management coerent al re elei de arii
naturale protejate
Consilierea factorilor interesa i în vederea prelu rii în
custodie a ariilor naturale protejate
Eliberarea autoriza iilor de mediu la solicitarea persoanelor
fizice şi juridice pentru desf şurarea activit ilor de
recoltare, capturare şi/sau achizi ie şi comercializare a
plantelor şi animalelor din flora şi fauna s lbatic
Organizarea şi monitorizarea activit ilor de evaluare
pentru speciile de carnivore strict protejate, centralizarea
datelor şi efectuarea de propuneri de cote de recolt pe
fonduri de vân toare şi gestionari pentru sezonul de
vân toare 2018/2019
Deruleaz procedura de evaluare adecvat pentru
planuri/proiecte susceptibile s genereze un impact
semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar
Particip în cadrul comisiilor constituite în vederea
constat rii pagubelor produse de exemplarele din speciile
de faun de interes cinegetic culturilor agricole, silvice şi
animalelor domestice, conform HG nr. 1679/2008 privind
modalitatea de acordare a desp gubirilor prev zute de
Legea vân torii şi a protec iei fondului cinegetic
nr.407/2006, precum şi obliga iile ce revin gestionarilor
fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole,
silvice şi de animale domestice pentru prevenirea
pagubelor
Introducerea/actualizarea datelor referitoare la siturile
contaminate/poten ial contaminate în baza na ional de

Termen de
realizare
Permanent

Institu ia
responsabil
Protec ia Mediului
Bistri a-N s ud

Permanent

Permanent
Permanent

2018

Permanent

permanent

Permanent

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
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Nr.
crt.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Obiective prev zute în anul
2018
contaminate
Îmbun t ţirea accesului
publicului la informaţia de
mediu

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Num r controale propuse
831, din care:
-planificate 397
-neplanificate 434

date i a celor nou identificate dac va fi cazul
R spuns la solicit rile de informa ii de mediu, în
conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 şi normelor
de aplicare, ale HG.nr.875/2005 privind informa ia de
mediu şi a Ordinului MAPM 1182/2002
Întocmire proiect în vederea elabor rii planurilor de
management pentru ariile protejate de interes comunitar
neatribuite în custodie – finan are POIM 2014/2020
Actualizarea bazei de date cu proiecte din domeniul
protec iei mediului, derulate în jude ul Bistri a-N s ud
Organizarea de diverse ac iuni pentru a marca
evenimentele din calendarul ecologic şi pentru
conştientizarea cet enilor cu privire la protec ia mediului
Implementarea proiectului de educa ie ecologic
„Centenar aniversat într-un mediu mai curat!”
derulat de APM BN, în parteneriat cu ISJ BN şi Asocia ia
RoRec
Monitorizarea implement rii m surilor din Planul Local de
Ac iune pentru Mediu
Elaborarea Planului Jude ean pentru Gestionarea
Deşeurilor, în colaborare cu Consiliul Jude ean Bistri a N s ud
Elaborarea Planului de men inere a calit ii aerului pentru
jude ul Bistri a-N s ud
Deplasarea pe raza jude ului la obiectivele propuse i
efectuarea de controale
Colaborarea cu alte institu ii deconcentrate şi
descentralizate

Gospod rirea durabil a
resurselor de ap , protecţia
împotriva inundaţiilor,
asigurarea monitoringului
adecvat hidro-meteorologic,

Ac iuni de verificare pentru actualizarea dosarelor de
obiectiv privind folosirea, protec ia resurselor de
ap /albiilor minore programate la folosin ele de ap
Contribu ie la constituirea Fondului Na ional de Date
Hidrologice

Susţinere proiecte de
finanţare prin fonduri
europene şi guvernamentale
Îmbun t ţirea gradului de
con tientizare a cet enilor
i de educaţie ecologic

Elaborarea şi aplicarea
politicilor în domeniul
mediului

Termen de
realizare
Permanent

2018

Institu ia
responsabil
Bistri a-N s ud
Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bistri a-N s ud
Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bistri a-N s ud

Permanent
Permanent

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bistri a-N s ud

2018

semestrial
2018

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bistri a-N s ud

2018
2018
2018

2018

2018

Garda Na ional
de Mediu
Serviciul
Comisariatul
Jude ean
Sistemul de
Gospod rire a
Apelor Bistri aN s ud
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Nr.
crt.

12.

13.

14.

15.

Obiective prev zute în anul
2018
protecţia surselor de ap ,
îmbun t ţirea calit ţii apei
pân la atingerea st rii bune
a apelor

Reducerea vulnerabilit ţii la
efectele schimb rilor
climatice prin îmbun t ţirea
capacit ţii de r spuns la
nivel local în situaţii de
urgenţ generate de
inundaţii ori secet
Satisfacerea cerinţelor
Directivei Cadru privind Apa
a Uniunii Europene în
vederea atingerii st rii bune
a apelor
Realizarea proiectelor de
investiţii de alimentare cu
ap , canalizare şi staţii de
epurare ape uzate
or şeneşti în scopul
implement rii directivelor
europene în domeniul
apelor, în vederea
respect rii angajamentelor
europene şi internaţionale în
acest domeniu
Îmbun t ţirea prognozelor,
creşterea timpilor de reacţie
a autorit ţilor implicate
precum şi îmbun t ţirea

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Inspec ii planificate la folosin ele de ap pentru verificarea
gradului de conformare al acestora la legisla ia în domeniul
apelor şi la actele de reglementare de inute
Inspec ii tematice impuse de autoritatea central de
gospod rirea apelor
Monitorizarea st rii calitative a apelor din jude , bazinul
hidrografic Some Tisa
Realizarea Planului tehnic de Gospod rire a Apelor

Termen de
realizare
2018

Institu ia
responsabil

2018
2018
2018

Sistemul de
Gospod rire a
Apelor Bistri aN s ud

Stabilirea impactului activit ilor umane asupra corpurilor
de ap şi a calit ii în sec iunile de monitorizare prin
elaborarea programelor de gospod rire a apelor şi a
sintezelor privind folosirea şi protec ia resurselor de ap

2018

Sistemul de
Gospod rire a
Apelor Bistri aN s ud

Conformarea cu cerin 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

2018

Sistemul de
Gospod rire a
Apelor Bistri aN s ud

Transmiterea inform rilor, aten ion rilor, avertiz rilor
meteorologice, hidrologice, de fenomene meteorologice
periculoase imediate, conform fluxului informa ional

2018

2018

Sistemul de
Gospod rire a
Apelor Bistri aN s ud

54

Nr.
crt.

16.

17.

18.

Obiective prev zute în anul
2018
exploat rii controlate a
acumul rilor
Infrastructura de ap i ap
uzat
Program de dezvoltare
durabil a p durilor:
-eliminarea fenomenului
defri rilor i exploat rilor
ira ionale;
-oprirea fenomenului de furt
din patrimoniul na ional;
-program de reîmp durire
pentru refacerea echilibrului
ecosistemelor afectate;
-îmbun t irea gradului de
con tientizare, informare,
consultatre i participare a
tuturor cet enilor, privind
mediul.

Gestionarea durabil a
fondului forestier na ional
printr-o administrare
adecvat

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

Proiect în analiz (AM POS Mediu) “Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de ap şi ap uzat în jude ul
Bistri a-N s ud” – Faza a II-a
Lucr ri de regenerare a p durilor - în total 73,7 ha, din
care 50,16 ha regener ri naturale, 23,51 ha împ duriri i
3,28 ha complet ri. Program în p duri proprietatea statului
român:18,81 ha împ duriri, 50,16 ha regener ri naturale i
2,59 ha complet ri. Program în p duri ale altor proprietari,
administrate de D.S.Bistri a-N s ud: 4.7 ha împ duriri, 0.0
ha regener ri naturale i 0.69 ha complet ri.
Lucr ri de reconstruc ie ecologic
– perimetre de
ameliorare a terenurilor degradate, lucr ri de îngrijire a
planta iilor pe 39.7 ha.
Ac iuni comune cu Poli ia, Jandarmeria, Garda Forestier i
Garda de Mediu Bistri a, pentru stoparea t ierilor ilegale
de material lemnos, prin programul ”Radarul p durii”.
Activit i de educa ie ecologic
i con tientizare a
popula iei referitor la importan a gestion rii durabile a
fondului forestier. Implementarea procesului de certificare
a managementului forestier la nivelul Direc iei silvice i a
Ocoalelor silvice certificate FSC.
Identificarea tuturor p unilor acoperite cu vegeta ie
forestier care îndeplinesc condi iile de a fi încadrate ca i
p dure în vederea administr rii i protej rii lor prin
asigurarea serviciilor silvice de c tre ocoalele silvice
autorizate în condi iile legii
Identificarea suprafe elor de fond forestier de inute de
persoane fizice i juridice care nu au contacte de prest ri
servici silvice/administare cu o structur silvic autorizat
i dispunerea m surilor legale asfel încât s fie cât mai
pu ine
suprafe e pentru care nu sunt asigurate
administarea sau serviciile silvice.Identificarea suprafe elor

2018-2020

Consiliul Jude ean

Trimestrul II

Trimestrul II i III
Permanent

Direc ia Silvic
Bistri a-N s ud

Permanent

2018

Garda Forestier
Jude ean

2018
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Nr.
crt.

19.

Obiective prev zute în anul
2018

Eficientizarea actului de
control privind respectarea
regimului silvic

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
de fond forestier pentru care proprietari sunt neidentifica i
sau deceda i, pentru care nu s-a realizat dezbaterea
succesoral respectiv pentru cei care nu pot face dovada
propriet ii cu acte, notificarea uat-ului i a ocolului silvic
nominalizat, evaluarea eventualelor pagube i preluarea în
paz de catre ocolul silvic nominalizat
Aplicarea m surilor legale pentru de in torii de terenuri
forestiere care încalc legisla ia silvic în vigoare
Întocmirea decontului justificativ pentru cheltuielile
destinate asigur ri servicilor silvice pentru suprafe ele de
fond forestier de maximum 30 de ha, inclusiv, conform
Legi 46/2008 cu modific rile i complet rile ulterioare i a
HG 864/2016 cu modific rile i complet rile ulterioare
Verificarea în vederea aviz rii/aprob rii amplas rii t ierilor
de mas lemnoas conform amenajamentelor silvice i în
deplin concordan cu prevederile legale în vigoare
Efectuarea de controale tematice la structuri silvice care
asigur administrare/servicii silvice a fondului forestier
na ional
Efectuarea de controale inopinate la de in torii/proprietarii
i administratorii de fond forestier na ional, în vederea
constat rii dac ace tia respect regimul silvic
Ac iuni de control circula ie material lemnos programate i
inopinate împreun cu IPJ BN i IJJ BN
Verificarea operatorilor economici care au ca obiect de
activitate exploatarea, prelucrarea i comercializarea
materialelor lemnoase
Verificarea documenta iilor depuse de cei îndrept i i s
foloseasc sistemul integrat de urm rire a materialului
lemnos (SUMAL) i eliberarea documentelor prev zute de
actele normative în vigoare

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Garda Forestier
Jude ean

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

20.

Extinderea suprafe elor
împ durite ca suport al
adapt rii la efectele
schimb rilor climatice
(stabilizarea terenurilor,
combaterea de ertific rii,
cre terea capacit ii de
absorb ie a emisiilor de gaze
cu efect de ser )

21.

22.

Gospod rirea durabil a
faunei cinegetice i piscicole

Gestionarea de eurilor

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Verificarea respect rii de c tre operatorii economici care
introduc pe pia lemn i produse din lemn, a obliga iei de
a- i implementa i utiliza un sistem ”due diligence”
Împ durirea de terenuri degradate inapte pentru culturile
agricole, cu fonduri de la bugetul de stat
Acordarea sprijinului tehnic pentru de in torii de terenuri
în scopul acces rii de fonduri europeneîn vederea
împ duririi terenurilor agricole
Efectuarea controalelor anuale în perimetrele de
ameliorare i în suprafe ele împ durite prin accesarea
fondurilor europene stabilirea lucr rilor necesare a fi
executate pentru realizarea reu itei definitive
Evaluarea corect i profesional a efectivelor de vânat de
pe cuprinsul fondurilor cinegetice din jude , împreun cu
gestionarii fondurilor cinegetice
Propunerea cotelor de recolt la speciile de vânat la care
vân toarea este permis în concordan
cu rezultatele
evalu rii i cu reglement rile în vigoare
Desf urarea de ac iuni pentru prevenirea, reducerea i
combaterea faptelor de braconaj, împreun cu gestionarii
fondurilor cinegetice i cu cei ai IJP BN
Verificarea respect rii legisla iei din domeniul cinegetic,
precum i a clauzelor contractuale de c tre gestionarii
fondurilor cinegetice
Verificarea obiectiv i profesional a eventualelor pagube
produse de vânat la culturile agricole i silvice în scopul
stabilirii r spunderii pentru pagubele produse i a se putea
stabili în timp util ce m suri trebuie luate în vederea
limit rii sau eradic rii acestor pagube
Construirea unei Sta ii de Tratare Mecanico-Biologic
(TMB), în cadrul Centrului de Management Integrat al
Deşeurilor T rpiu

Termen de
realizare
Permanent

Institu ia
responsabil

Permanent

Garda Forestier
Jude ean

Permanent

Permanent

Permanent

Garda Forestier
Jude ean

Permanent

Permanent

Permanent

Garda Forestier
Jude ean
Inspectoratul
Jude ean de
Poli ie
Garda Forestier
Jude ean

Permanent

2018-2020

Consiliul Jude ean
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Nr.
crt.

23.
24.

Obiective prev zute în anul
2018
Protec ia mediului prin
conservarea biodiversit ii
Monitorizarea i
îmbun t irea calit ii
aerului

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Elaborarea Planului Jude ean pentru Gestionarea
Deşeurilor
Management participativ şi integrat al Rezerva iei biosferei
M- ii Rodnei (Parc Na ional-Sit Natura 2000).
Elaborarea Planului de men inere a calit ii aerului în
jude ul Bistri a-N s ud

Termen de
realizare
2018-2020

Institu ia
responsabil

2018-2020

Consiliul Jude ean

2018-2020

Consiliul Jude ean
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CAPITOLUL 12
POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Nr.
crt.

1.

Obiective prev zute în anul
2018

Reabilitarea, modernizarea
şi înlocuirea instalaţiilor
existente, pentru creşterea
eficienţei şi reducerea
impactului asupra mediului.
Reabilitarea, modernizarea
şi înlocuirea instalaţiilor
existente, pentru creşterea
eficienţei şi reducerea
impactului asupra mediului

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
1. Modernizarea liniilor de joas şi medie
tensiune la nivelul localit ţilor :

Termen de
realizare
2018

Creşterea siguran ei in alimentare a utilizatorilor
racorda i in sta ia de transformare 110/20KV Beclean

2018

Modernizare sta ia de transformare 110/20 kV Unirea

2018

Modernizare sta ia de transformare 110/20 kV N s ud

2018

Ȋnlocuire transformatoare MT/JT in posturi de
transformare zidite

2018

Trecere la 20 kV racord si P.T.C.Z. Heniu

Institu ia
responsabil
Societatea de
Distribu ie a
Energiei Electrice
Transilvania Nord
Sucursala Bistri a

2018

Modernizare post de transformare P.T.A. Brujeni si
L.E.A. J.T. şi branşamente din zona P.T.A. Brujeni, loc.
Prundu Bârg ului

2018

Modernizare post de transformare P.T.A. Budeşti Sat si
L.E.A. J.T. şi bransamente din zona PTA Budeşti Sat,
loc. Budeşti

2018

Modernizare LEA JT şi bransamente din zona PTA igau
Loc. igau

2018

Modernizare post de transformare P.T.Z. Garsoniere si
L.E.A. J.T. şi bransamente din zona P.T.Z. Garsoniere,
loc. Lechin a
Injectie de putere in L.E.A. J.T. si modernizare
L.E.A.J.T. cu bransamente din zona P.T.A. Valea Vinului
Sat ; modernizare posturi de transformare P.T.A.
Captare Apa si P.T.A. Valea Vinului Sat,
loc. Valea Vinului

2018

2018
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Modernizare post de transformare P.T.A. S sarm Sat si
L.E.A. J.T. si bransamente din zona P.T.A. S sarm Sat,
loc. S sarm
Modernizare post de transformare P.T.A. Buza C tun si
L.E.A. J.T. si bransamente, din zona P.T.A. Buza C tun,
loc Buza C tun
Modernizare LEA JT si branşamente zona PTA Ciresoaia
2 Loc. Ciresoaia
Modernizare LEA JT si branşamente zona PTA 1 ieut

Termen de
realizare
2018

Institu ia
responsabil

2018

2018
2018

Modernizare LEA JT si branşamente PTA Chintelnic Loc.
Chintelnic
Modernizare LEA JTsi branşamente din zona PTA Luşca
1 si PT Luşca 2 Loc. Nasaud
Modernizare L.E.A. J.T. si branşamente din zona P.T.A.
Epurare ; injectie de putere in L.E.A. J.T si modernizare
L.E.A.J.T. cu bransamente din zona P.T.Z. Creş , loc.
Sângeorz B i
Modernizare LEA jt si branşamente din zona PTA ant
2 Loc. ant
Modernizare LEA JT si branşamente, zona PTA Molişet
Loc. Molişet

2018

Modernizare LEA JT si branşamente din zona PTA
Che iu Loc. Che iu
Sistem de automatizare a distribu iei - Montare
reanclanşatoare si separatoare in SF6 in retelele de m.t.
ale SD Bistrita, etapa 2018
Modernizare post de transformare PTAJoseni2, LEA JT
si branşamente zona PTA Josenii Bârgaului 2 Loc.
Josenii Bârgaului
Modernizare post de transformare PTA Dobricel si LEA
JT si bransamente din zona PTA Dobricel Loc. Dobricel
Construire LES JT in vederea cresterii sigurantei in

2018

2018
2018

2018
2018

2018

2018

2018
2018
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
alimentare cu energie electricain zona PT Lupeni si PT
IF Mobila (D1 -D2), in Loc. Bistri a
Construire LES JT in vederea cresterii sigurantei in
alimentare cu energie electricain zona PT Poşta Veche
si PT Policlinica (D2 -D4), in Loc. Bistrita
Modernizare PTA Telcişor 1 si LEA JT in Loc Telcişor
Modernizare LEA JTsi bransamente din zona PTA Rodna
CFR Loc. Rodna
Modernizare post de transformare PTA Valea Colnicii,
LEA JTsi bransamente din zona PTA CDE si PTA Valea
Colnicii, Loc. Sângeorz Bai
Modernizare post de transformare PTA intrare sat Lesu,
LEA jt si bransamente din zona PTA intrare sat Lesu,
Loc. Lesu
Modernizare LEA MT din Statia 110/20KV Beclean
Racord Sendroaia, in zona st. 56-63 Loc.Sendroaia
Modernizare LEA JTsi bransamente din zona PTA Sita
Loc. Sita
Modernizare LEA JT si bransamente din zona PTA Vita 2
Loc.Vi a
Modernizare LEA JT si bransamente, zona PT Liceu
Prundu Bargaului
Construire LES JT in vederea cresterii sigurantei in
alimentare cu energie electricain zona PT Pop de
Basesti 1 si PT Panait Cerna 1 (D5-D4) in Loc. Bistrita
Construire LES JT in vederea cresterii sigurantei in
alimentare in zona PT Imparatul Traian 1 si PT
Imparatul Traian 2, (D5-D10) Loc. Bistri a
Construire LES JT in vederea cresterii sigurantei in
alimentare cu energie electricain zona PT Nasaudului 4
si PT Locotenent Calin 2 in Loc. Bistri a
Modernizare LEA JT si branşamente din zona PTA
Vermes Loc. Vermes

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

2018

2018
2018
2018

2018

2018
2018
2018
2018
2018

2018

2018

2018
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Modernizare LEA JTsi branşamente din zona PTA
Complex,PTA Teaca Sat,PTATeaca Liceu, PTA Teaca
Moara Loc.Teaca
Modernizare LEA JT si branşamente din zona PTA
Pinticu Sat Loc. Pinticu Sat
Modernizare PT Orosfaia Fana e din Loc. Orosfoia

Termen de
realizare
2018

Institu ia
responsabil

2018
2018

Modernizare PTA Bungard Loc Bungard

2018

Injectie de putere in LEAjt Loc. Strâmba

2018

Modernizare PTA Ilva Mica 1 si LEA JTsi bransamente
din zona PTA 1 Ilva Mica Loc. Ilva Mica
Modernizare LEA JTsi branşamente din zona PTA Sant
4 Loc Sant
Modernizare LEA JTsi branşamente din zona PTA
Ivaneasa 2 Loc Ivaneasa
Modernizare LEA JTsi branşamente din zona PTA Maieru
CFR Loc. Maieru Jud.BN
Modernizare post de transformare PTA Nuşeni Sat si
LEA MT Loc Nuşeni
Injectie de putere si modernizare posturi de
transformare PTA 1 si PTA 2 Ciceu Giurgesti, LEA jt si
Branşamente din zona PTA 1 si PTA 2 Ciceu Giurgesti
Modernizare LEA JT si branşamente din zona PTZ
Beclean Blocuri 7, Loc. Beclean
Modernizare post de transformare PTMaieru Sat 1
Biserica, LEA MT "Racord Maieru 1", LEA jt si
branşament din zona PTMaieru Sat 1 Biserica Loc
Maieru
2. Normalizari tensiune la nivelul localit ţilor :
Normalizare tensiune Parva
Normalizare tensiune Maieru zona Valea Caselor
Normalizare tensiune T ure

2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018
2018

2018

Societatea de
Distribu ie a
Energiei Electrice
Transilvania Nord
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Cre terea eficien ei energetice
Spitalului Jude ean de Urgen
Iulia nr. 7, Bistri a
Cre terea eficien ei energetice
Spitalului Jude ean de Urgen
nr. 26, Bistri a

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil
Sucursala Bistri a

a sec iilor externe ale
situate pe strada Alba

2018-2020

Consiliul Jude ean
Bistri a-N s ud

a sec iilor externe ale
situate pe strada Ghinzii

2018-2020

Consiliul Jude ean
Bistri a-N s ud
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CAPITOLUL 13
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Obiective prev zute în anul
2018

Modernizare drumuri
na ionale secundare

Repara ii poduri

Continuarea programului de
modernizare a drumurilor
judeţene pentru asigurarea
accesibilit ţii la reţelele de
transport naţionale şi
europene:

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Finalizarea lucr rilor de Ranforsare sistem rutier a
sectorului de drum DN 17D km 21+660-45+000 SalvaFeldru
Reciclare în SITU în grosime de 20 cm (10 cm aport +
10 cm asfalt existent frezat) cu acoperire mixtura
asfaltic BA16 de 6 cm, a sectorului de drum DN 17D
km 45+000-71+652 Feldru-Rodna
Reciclare în SITU în grosime de 20 cm (10 cm aport +
10 cm asfalt existent frezat) cu acoperire mixtura
asfaltic BA16 de 6 cm, a sectorului de drum DN 17C
km 26
+050-45+000 Salva-Telciu
Repara ii Pod pe DN17 C km 10+755 - V.Morii Dumitra
Repara ii Pod pe DN17 C km 14+085 - V.Morii - Cepari
Repara ii Pod pe DN17 C km 18+680 N s ud
Modernizare DJ 170, km 13+450 - 24+450,
Negrileşti-Breaza-limit cu jude 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, Ilva Mic , limita cu
jude ul Suceava
Modernizare DJ 162, km28+633-35+833 Visuia- Silivaşu
de Câmpie
Modernizare Dj 162 , km8+300-18+540 , ArchiudSînmihaiu de Câmpie
Modernizare DJ 173 C,km 9+125-19+860, Budu - ieu

Termen de
realizare
2018

Institu ia
responsabil
CNAIR SA-DRDP
Cluj-SDN Bistri a

2018

2018

2018-2019

CNAIR SA-DRDP
Cluj-SDN Bistri a

2018-2019
2018-2019
2018-2019

Consiliul Jude ean

2018-2019
2018-2020
2018-2019
2018-2019
2018-2019
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CAPITOLUL 14
POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICA IILOR. CONVERGEN

Nr.
crt.

1.

2.

Obiective prev zute în anul 2018

Educarea i informarea consumatorilor
prin aplicarea de programe de
dezvoltare a instrumentelor de
informare, educare i evaluare a
gradului de satisfac ie a consumatorilor

Îmbun t ţirea sistemului de
comunicare cu beneficiarii i cu
reprezentan ii mass-media, pentru
asigurarea unei imagini obiective a
activit ii institu iei

DIGITAL

Acţiuni pentru realizarea obiectivului

Termen
de realizare

Instituţia
responsabil

Furnizarea de informa ii on line cu privire la m surile
de protec ie a consumatorilor i drepturile acestora,
utilizarea unor produse i servicii care le pot afecta
via a, securitatea, s n tatea sau interesele economice.
Colaborare cu mass-media pentru informarea
consumatorilor asupra produselor care pot s prezinte
risc pentru via a, s n tatea i interesele economice ale
acestora
Elaborarea de comunicate, inform ri de pres şi
preciz ri şi monitorizarea feed-back-ului

Permanent

Comisariatul
Jude ean pentru
Protec ia
Consumatorului

Permanent

Casa Jude ean
de Pensii

Monitorizarea comportamentului func ionarilor în
rela ia cu beneficiarii, precum i cre terea calit ii
informa iilor furnizate acestora în cadrul activit ii de
rela ii cu publicul
Întâlniri periodice cu reprezentan ii organiza iilor
patronale, sindicale şi de pensionari

Permanent

Diseminare/difuzare materiale informative privind
func ionarea sistemului public de pensii, nout i
legislative, etc.
Realizarea unei campanii de informare i con tientizare
a beneficiarilor, referitoare la distribuirea certificatelor
de stagiu aferente perioadei 2006-2015, precum i a
faptului c odat cu informa iile privind stagiului de
cotizare, ace tia vor primi i parola de acces pentru
deschiderea contului de utilizator de pe site-ul CNPP.

Permanent

Permanent

2018

65

Nr.
crt.

3.

Obiective prev zute în anul 2018

Exploatarea sistemului informatic
integrat, în vederea furniz rii unor
servicii publice electronice de calitate
asiguraţilor din sistemul public de
pensii

Acţiuni pentru realizarea obiectivului

Termen
de realizare

Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe
mijloace electronice şi asigurarea disponibilit ii tuturor
informa iilor necesare pe pagina web a institu iei.

Permanent

Implementarea sistemului informatic de administrare a
proceselor de munc în administra ia public prin
sistemul work-flow i administrarea avansat
a
documentelor

Permanent

Utilizarea modulelor sistemului informatic integrat i
comunicarea observa iilor i concluziilor c tre
CNPP/DIESC, în scopul îmbun t irii continue a
parametrilor de func ionare ai acestuia.
Crearea de conturi online pentru utilizatorii portalului

Permanent

Crearea de conturi online pentru utilizatorii portalului.
Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare
a asigura ilor, în leg tur cu beneficiile cre ri şi
exploat rii conturilor individuale online.

4.

Îmbun t irea gestiunii documentelor
în Casa Teritorial de Pensii

Utilizarea permanent a solu iei informatice pentru
managementul documentelor

5.

Asigurarea infrastructurii de
comunica ii i securitatea bazelor de
date

Auditarea re elei CTP
Implementarea Politicii de Securitate a CNPP

6.

Reducerea num rului de contesta ii
formulate împotriva deciziilor de pensii
şi ale drepturilor prev zute de legi
speciale

Casa Jude ean
de Pensii

2018

Permanent

Casa Jude ean
de Pensii

2018

Casa Jude ean
de Pensii

Îmbun t irea activit ii de verificare a deciziilor emise Permanent
în vederea reducerii num rului de erori.
Acordarea de audien e, în vederea clarific rii unor
aspecte rezultate din neîn elegerea reglement rilor în
vigoare referitoare la stabilirea drepturilor

Instituţia
responsabil

Casa Jude ean
de Pensii

Permanent
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul 2018

7.

Asigurarea unor servicii publice de
calitate prin informatizarea integral la
nivel judeţean

Realizarea controlului prin teledetec ie

8.

9.

Men inerea în func iune i extinderea
re elei informatice, a tuturor resurselor
hardware, a aplica iilor informatice
specifice APIA i a asigur rii securit ii
informatice

10.

Simplificarea procedurilor
administrative prin promovarea
platformei electronice ”@dministra ie
modern în slujba cet eanului”, menite
s faciliteze schimburile de documente

Termen
de realizare

Instituţia
responsabil

Aplicarea programului informatic SAFIR pentru
eviden a la nivel na ional a beneficiilor de asisten
social

Permanent

Activit ile specifice ce decurg din controlul prin
teledetec ie apar inând de APIA CJ (prefolow_up;
follow_up; control la fa locului; etc)

01.0730.09.2018

Resurse hardware:
- Interven ii la evenimentele din re ea
- Extinderi i opera ii upgrade la re eaua informatic
- Verificarea şi analiza func ion rii re elei informatice
Aplicaţii specifice APIA:
- Lansarea în folosire a noilor aplica ii
- Aducerea la cunoştin a utilizatorilor a noilor facilit i
ale aplica iilor
- Între inerea drepturilor şi a rolurilor utilizatorilor din
aplica iile informatice
- Interven ii pentru restabilirea func ionalit ii
aplica iilor
Securitatea informatic :
- Asigurarea bunei cunoaşteri a sarcinilor şi obliga iilor
angaja ilor APIA legate de securitatea informa iei
- Verificarea permanent a men inerii gradului de
securitate
- Identificarea riscurilor ap rute
Continuarea efectu rii transferului bidirec ional de date
i informa ii prin intermediul sistemului informatic de
docmanagement implementat în cadrul proiectului
”@dministra ie modern în slujba cet eanului”

Permanent

Agen ia
Jude ean
pentru Pl i i
Inspec ie Social
Agen ia de Pl i
i Interven ie
pentru
Agricultur
Centrul
Jude ean
Agen ia de Pl i
i Interven ie
pentru
Agricultur
Centrul
Jude ean

Acţiuni pentru realizarea obiectivului

2018

Institu ia
Prefectului
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul 2018
între Institu ia Prefectului, servicii
publice deconcentrate i autorit i
publice locale

11.

Realizarea controalelor de Securitate
privind protec ia datelor din cadrul
sistemului informatic implementat

12.

Punerea la dispozi ia publicului de date
accesibile, reutilizabile i redistribuibile
în mod liber, f r a ine cont de
restric ii de tipul drepturi de autor
(copyright), patente sau alte
mecanisme de control printr-un portal
de tip open-data

13.

Asigurarea echilibrului economic al
persoanelor cu dizabilit i

Acţiuni pentru realizarea obiectivului

Termen
de realizare

Instituţia
responsabil

Acordarea de sprijin autorit ilor locale care întâmpin
greut i în utilizarea aplica iei informatice
Organizarea unor întâlniri cu utilizatorii i
administratorii de sistem în vederea îmbun t irii
modului de lucru în sistem
Verificarea anual a func ion rii i a datelor cuprinse în
sistemul informatic implementat la nivelul institu iei
prefectului. Continuarea instruirii persoanelor din
cadrul institu iei prefectului în vederea utiliz rii
sistemului informatic implementat
Actualizarea informa iilor postate pe site-ul institu iei
www.bn.prefectura.mai.gov.ro
Actualizarea datelor i informa iilor postate pe panouri
de informare (infochio curi) instalate la intr rile în
institu ie

2018

Institu ia
Prefectului

permanent

Institu ia
Prefectului

semestrial

Preluarea i verificarea cererilor (al turi de actele
necesare) privind acordarea gratuit a rovinietei
pentru persoane cu handicap i întocmirea anchetei
sociale unde este cazul.

2018

Introducerea în programul DSmart a dispozi iilor de
angajare asistent personal, acte adi ionale, dispozi ii
de acordare a indemniza iilor lunare, încetarea
acestora sau prelugirea lor.
Preluarea cererilor de la registratur pentru întocmirea
i transmiterea c tre autorit ile locale, a acordului
DGASPC B-N cu privire la op iunea persoanei cu
handicap grav.

2018

Direc ia
General de
Asisten Social
i Protec ia
Copilului

2018
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul 2018

Acţiuni pentru realizarea obiectivului

Termen
de realizare

Plata presta iilor sociale pentru persoanele cu handicap
conform Legii 448 / 2006:

2018

a)
indemniza ia de înso itor a persoanei cu
handicap vizual grav;
b) indemniza ia lunar pentru persoanele cu
handicap grav sau accentuat;
c) bugetul complementar lunar pentru persoana
adult cu handicap grav, accentuat sau mediu i
pentru familia sau reprezentantul legal al copilului
cu handicap grav, accentuat ori mediu, pe perioada
în care îl are în îngrijire, supraveghere şi între inere;
Asigurarea serviciilor de recuperare pentru persoanele
adulte cu handicap instititu ionalizate.

14.

Cre terea calit ii vie ii persoanelor
adulte cu handicap i a persoanelor
varstnice institu ionalizate

Instituţia
responsabil

2018

DGASPC

BN

Informare, analizare, preluare documente, familie sau
reprezentantul legal al poten ialilor beneficiari privind
condi iile de admitere în centrele reziden iale precum şi
asupra con inutului dosarului de admitere în centrele
reziden iale pentru adul i cu handicap şi c minul
pentru persoane vârstnice precum i asupra serviciilor
de recuperare de tip ambulator.

2018

DGASPC

BN

Operarea admiterilor, ie irilor la cerere, a transferurilor
precum i decesele în programul Dsmart, verificare
cereri prelungire contracte acordare servicii sociale.

2018

DGASPC

BN

Organizarea unor activit i de sensibilizare i de
prevenire a marginaliz rii pentru persoanele cu
handicap i persoanele vârstnice institu ionalizate.

2018

DGASPC

BN

69

Nr.
crt.

15.

16.

Obiective prev zute în anul 2018

Exploatarea sistemului informatic
integrat, în vederea furniz rii unor
servicii publice electronice de calitate
asiguraţilor din sistemul public de
pensii.

Asigurarea
comunica ii
date.

Acţiuni pentru realizarea obiectivului

Termen
de realizare

Instituţia
responsabil

Utilizarea modulelor sistemului informatic integrat i
comunicarea observa iilor
i concluziilor c tre
CNPP/DIESC, în scopul îmbun t irii continue a
parametrilor de func ionare ai acestuia

Permanent

Casa Jude ean
de Pensii

2018

Casa Jude ean
de Pensii

2018

Casa Jude ean
de Pensii

Crearea de conturi online pentru utilizatorii portalului.
Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare
a asigura ilor, în leg tur cu beneficiile cre ri şi
exploat rii conturilor individuale online

infrastructurii
de Auditarea re elei CTP.
i securitatea bazelor de
Implementarea Politicii de Securitate a CNPP.
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CAPITOLUL 15
AP RARE I SECURITATE NA IONAL
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Obiective prev zute în anul
2018
Preg tirea economiei
judeţului pentru ap rare

Organizarea mobiliz rii
economiei şi a personalului
necesar în caz de conflict
armat

Preg tirea teritoriului
pentru ap rare

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Actualizarea bazei de date cu operatorii economici
poten iali furnizori de resurse pentru ap rare
Coordonarea activit ilor autorit ilor locale şi
operatorilor economici pentru întocmirea documentelor
proprii privind îndeplinirea sarcinilor în caz de mobilizare
Actualizarea activit ii privind evacuarea autorit ilor
/institu iilor/ în caz de conflict.
Actualizarea/organizarea activit ii referitoare la
înl turarea efectelor în caz de conflict.
Actualizarea datelor de plan referitoare la consumul
ra ionalizat de alimente al popula iei jude ului
Actualizarea activit ii privind evacuarea autorit ilor
/institu iilor/ în caz de conflict.
Actualizarea/organizarea activit ii referitoare la
înl turarea efectelor în caz de conflict.
Actualizarea datelor de plan referitoare la consumul
ra ionalizat de alimente al popula iei jude ului
Elaborarea Planului de rechizi ii de bunuri şi prest ri
servicii .
Actualizare bazei de date cu mijloacele necesare în
situa ii de urgen .

Termen de
realizare
Permanent

Institu ia
responsabil
Compartimentul
Jude ean pentru
Probleme Speciale

15 iunie
trimetrial

Compartimentul
Jude ean pentru
Probleme Speciale

permanent

martie - aprobat în
ședința CMR

Actualizare LOIDA

actualizare periodic
corelată datele cu
Planul de rechiziţii.

Actualizarea monografiei economico – militare a
jude ului.

mai - aprobat în
ședința CJ

Compartimentul
Jude ean pentru
Probleme Speciale
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CAPITOLUL 16
AFACERI INTERNE
Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Protejarea persoanei
- Ini ierea şi implementarea la nivel local a unor
proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de
victimizare i de implicare în activit i infrac ionale a
popula iei.

1.

- Desf şurarea de ac iuni în vederea combaterii
infrac ionalit ii contra persoanei în mediul rural
Protejarea patrimoniului
-Creşterea nivelului de siguran a bunurilor şi valorilor
din obiective prin implementarea analizelor de risc la
securitatea fizic şi îmbun t irea calit ii serviciilor de
paz şi monitorizare.

Cre terea gradului de
siguran
i protec ie a
cat eanului atât în mediul
rural cât i în mediul urban

Termen de
realizare
2018

Institu ia
responsabil
Inspectoratul
Jude ean Poli ie

2018

-Desf şurarea de ac iuni în vederea combaterii
infrac ionalit ii contra persoanei şi patrimoniului în
mediul rural.
-

-Prevenirea şi combaterea infrac iunilor de tâlh rie şi
furt, in special a celor comise cu moduri de operare
deosebite.
- Derularea unor ac iuni la nivel local pentru prevenirea
şi combaterea t ierilor ilegale de arbori din fondul
forestier
1. Siguranţa stradal
- desf şurarea de activit i pentru prevenirea i
combaterea fenomenului infrac ional stradal

2018

- perfec ionarea sistemului de ordine public prin
creşterea num rului de poli işti care ac ioneaz în
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

patrule stradale
- participarea structurilor de interven ie din Poli ia
Român la activit i specifice men inerii ordinii publice
în zone cu risc criminogen ridicat.
2. Siguranţa rutier
- Organizarea la nivel local a unor ac iuni pentru
combaterea principalelor abateri care genereaz riscul
rutier, având în vedere concluziile analizelor privind
dinamica accidentelor de circula ie, precum şi
Calendarul T.I.S.P.O.L.

2.
Asigurarea climatului de
legalitate a mediului de
afaceri prin combaterea
evaziunii fiscale,
contrabandei, corup iei,
contrafacerii de m rfuri, a
infrac iunilor din domeniul
achizi iilor publice, precum
i prin protec ia intereselor
financiare ale Uniunii
Europene

-Derularea unor campanii de educa ie rutier prin
desf urarea de activit i specifice, conform
protocoalelor de colaborare încheiate cu diferi i
parteneri (asocia ii profesionale, societ i non-profit,
organisme care activeaz în domeniul rutier,
reprezentan i mass media, etc)
Accelerarea m surilor de prevenire şi combatere a
evaziunii fiscale, concomitent cu reducerea economiei
subterane şi generarea unui mediu de afaceri în care
competi ia s se desf şoare f r distorsiuni prin
desf urarea de ac iuni de amploare pentru pentru
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, urm rinduse în principal:
- finalitatea judiciar , m surile preventive dispuse
recuperarea prejudiciilor cauzate;

2018

2018

Inspectoratul de
Poli ie Jude ean

i

- prevenirea şi combaterea contrabandei şi comer ului
ilegal cu igarete şi produse din tutun, alcool şi b uturi
alcoolice;
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

- prevenirea şi combaterea infrac iunilor care aduc
atingere drepturilor de proprietate intelectual .

3.

4.

Asigurarea resurselor
umane, a mijloacelor
materiale i financiare
necesare dezvolt rii i
men inerii capacit ii
opera ionale a Poli iei
Române

Desf urarea activit ii de
prevenire i combatere a
faptelor antisociale, prin
corelarea ac iunilor
executate în concordan cu
infrac ionalitatea stradal
înregistrat în analizele
elaborate.

Desf urarea de ac iuni de amploare pentru
combaterea fraudelor la regimul achizi iilor publice, a
corup iei i a conflictului de interese.

2018

Organizarea concursurilor pentru ocuparea func iilor de
conducere aprobate prin Memorandumul Guvernului din
2017 i dispunerea de m suri pentru deblocarea
posturilor vacante şi organizarea de concursuri de
recrutare din surs intern /extern în vederea încadr rii
unor posturi de specialitate din structurile IPJ BN.

2018

Derularea de campanii de informare / con tientizare –
realizarea
de
tiri,
comunicate/diseminarea
informa iilor pe conturile institu ionale ale re elelor
sociale de comunicare, inclusiv prin materiale foto –
video relevante pentru cre terea vizibilit ii
i
maximiz rii mesajului institu ional / conferin e de pres
privind activit ile desf urate de structurile MAI, în
ar i în str in tate
Coordonarea i monitorizarea activit ilor de constatare
/ sanc ionare a faptelor de natur penal /
contraven ional , precum i verificarea rapoartelor
întocmite cu aceast ocazie.
Coordonarea, sprijinul i îndrumarea activit ii de
punere în executare a mandatelor de aducere.
Coordonarea activit ilor preventiv-educative
desf urate de personalul inspectoratului.

Institu ia
responsabil

Inspectoratul de
Poli ie Jude ean

2018

trimestrial

Inspectoratul de
Jandarmi
Jude ean

trimestrial
trimestrial

74

Nr.
crt.
5.

Obiective prev zute în anul
2018
Cre terea nivelului de
siguran a obiectivelor,
bunurilor i valorilor din
competen .

6.

Eficientizarea
managementului structurilor
de suport i dezvoltarea
capacit ii administrative i
opera ionale
Consolidarea imaginii
pozitive a Jandarmeriei în
rândul opiniei publice.

7.

8.

9.

10.

Cre terea performan ei în
domeniul activit ii de
marketing, achizi ii,
atribuire i monitorizare
contracte
Analiza i îmbun t irea
cadrului legislativ care
reglementeaz
componen ele în domeniul
situa iilor de urgen
Modernizarea conceptual ,
structural i func ional în
domeniul prevenirii i
combaterii fenomenului
contraven ional

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Monitorizarea permanent a activit ilor desf urate în
obiective i zona adiacent acestora, pentru prevenirea
i combaterea faptelor cu caracter infrac ional sau
contraven ional.
Executarea de verific ri la nivelul structurilor din
componen unde au fost sesizate disfunc ionalit i

Monitorizarea apari iilor în presa audiovizual , scris
online (inclusiv social-media) a materialelor /
informa iilor pentru o gestionare oportun , proactiv
eficient a imaginii institu iei.
Derularea procedurilor de achizi ii publice cu
respectarea prevederilor legale

i

Termen de
realizare
trimestrial

Institu ia
responsabil
Inspectoratul de
Jandarmi
Jude ean

La apari ie

Inspectoratul de
Jandarmi
Jude ean

trimestrial/lunar

Inspectoratul de
Jandarmi
Jude ean

trimestrial

Inspectoratul de
Jandarmi
Jude ean

31.12.2018

Inspectoratul
Jude ean pentru
Situa ii de
Urgen

permanent

Inspectoratul
Jude ean pentru
Situa ii de
Urgen

Semestrial

Inspectoratul

i

Verificarea viabilit ii Planurilor de ac iune în diferite
situa ii la nivel jude ean i la nivel de inspectorat
Cunoa terea i aplicarea procedurilor de lucru în diferite
situa ii de urgen de c tre personalul inspectoratului
Cre terea calitativ a muncii personalului prin
convoc ri, cursuri de specialitate de ini iere în carier i
formare profesional
Punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu
celelalte structuri din domeniul ordinii i siguran ei
publice
Prevenirea i combaterea fenomenului contraven ional
din domeniul de activitate al inspectoratului,
independent sau în cooperare cu celelalte institu ii
abilitate ale statului
Organizarea i desf urarea unor activit i de instruire
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Nr.
crt.

11.

12.

Obiective prev zute în anul
2018

Cre terea siguran ei
cet eanului

Elaborarea, promovarea i
implementarea unor politici
i programe privind
preg tirea profesional ,
cre terea calit ii vie ii
personalului în vederea
consolid rii statutului de
pompier i optimizarea
structurii organizatorice

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
la nivel jude ean a primarilor i a celorlal i factori cu
atribu ii în managementul situa iilor de urgen
Cre terea nivelului de securitate personal a
cet eanului prin îmbun t irea siguran ei în spa iile
publice
Creşterea siguran ei în şcoli (controale, exerci ii,
avizare/autorizare)
Creşterea nivelului de management şi a capacit ii de
interven ie a inspectoratului
Eficientizarea activit ilor de prevenire şi integrarea
comunit ilor şi cet enilor, a factorilor de r spundere,
în efortul de ap rare a vie ii, propriet ii şi mediului în
situa ii de urgen
Preg tirea autorit ilor publice şi a popula iei pentru
r spuns în situa ii de urgen şi dezastre naturale
Executarea, potrivit legii, a controalelor privind modul
de aplicare a procedurilor legale în domeniul prevenirii
şi diminu rii efectelor situa iilor de urgen , stabilirea
de m suri obligatorii şi sanc ionarea celor care se fac
vinovati.
Cre terea calitativ i perfec ionarea activit ii
personalului inspectoratului conform prevederilor
actelor normative în vigoare i conform fondurilor
bugetare alocate
Efectuarea de exerci ii practice cu to i membrii
comitetelor locale pentru situa ii de urgen , cu centrele
operative cu activitate temporar i cu componentele
voluntare de interven ie potrivit cerin elor legale.
Actualizarea CLSU în urma alegerilor locale
Actualizarea organismelor i structurilor de sprijin ale
managementului situa iilor de urgen
i antrenarea
acestora în interven iile în situa ii de urgen

Termen de
realizare

Permanent

Permanent

Institu ia
responsabil
Jude ean pentru
Situa ii de
Urgen
Inspectoratul
Jude ean pentru
Situa ii de
Urgen

31.12.2018
31.12.2018

Permanent
31.12.2018

31.12.2018

Inspectoratul
Jude ean pentru
Situa ii de
Urgen

31.12.2018

31.12.2018
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Nr.
crt.

13.

14.

15.

16.

Obiective prev zute în anul
2018

Prevenirea i stingerea
incendiilor

Coordonarea unitar a
acţiunilor în situaţii de
urgenţ şi preg tirea
personalului implicat

Verificarea legalit ii actelor
administrative

Înt rirea rolului institu iei
prefectului

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Organizarea i desf urarea unor activit i de instruire
la nivel jude ean a primarilor i a celorlal i factori cu
atribu ii în managementul situa iilor de urgen
Construire spa iu de cur are a tehnicii de interven ie la
sediul inspectoratului
Mansardare i anvelopare termic la sediul
inspectoratului
Preluarea în administrare a pavilionului i cantinei din
cadrul G rzii de Interven ie Prundu Bârg ului
Realizarea bazei de preg tire în domeniul situa iilor de
urgen
Automatizarea por ilor de la garajele subunit ilor de
interven ie
Opera ionalizarea şi antrenarea Comitetului Jude ean de
Conducere şi Coordonare a Interven iei, la nevoie
Executarea unor activit i de control, sprijin şi
îndrumare la serviciile voluntare pentru situa ii de
urgen în scopul creşterii capacit ii de interven ie a
acestora în situa ii de urgen
Controlul de legalitate a hot rârilor i dispozi iilor emise
de autorit ile publice locale
Întocmirea procedurilor prealabile
Atacarea la instan a de contencios administrativ
Sus inerea în toate fazele de judecat a ac iunii
prefectului
Organizarea în colaborare cu Direc ia Jude ean de
Statistic a activit ilor specifice de statistic la nivel
jude ean
Reprezentarea în instan a prefectului, institu iei
prefectului, comisiilor organizate la nivelul institu iei
pentru punerea în aplicare a legilor
Avizarea de legalitate a:
- ordinelor prefectului
- contractelor încheiate de institu ia prefectului

Termen de
realizare
semestrial

Institu ia
responsabil

31.12.2018

Inspectoratul
Jude ean pentru
Situa ii de
Urgen

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
permanent

Lunar

Inspectoratul
Jude ean pentru
Situa ii de
Urgen
Institu ia
Prefectului

Permanent

Institu ia
Prefectului
Permanent
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Nr.
crt.

17.

18.

Obiective prev zute în anul
2018

Monitorizarea programelor
na ionale

Conducerea activit
serviciilor publice
deconcentrate

ii

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
- propunerilor legislative
Elaborarea notelor de fundamentare i a proiectelor de
acte normative i comunicarea acestora în vederea
adopt rii prin MAI
Asigurarea aplic rii unitare a legisla iei la nivelul
unit ilor administrativ teritoriale:
- îndrumare metodologic
- gestionarea i urm rirea îndeplinirii sarcinilor rezultate
din actele normative în vigoare
Exercitarea atribu iilor rezultate ca urmare a aplic rii
actelor cu caracter reparatoriu
Exercitarea atribu iilor ce revin în calitate de pre edinte
al comisiilor i comitetelor organizate la nivel jude ean
Promovarea programelor na ionale de finan are în
rândul autorit ilor publice locale
Urm rirea modului de derulare a programelor na ionale
la nivelul jude ului
Urm rirea stadiului implement rii proiectelor finan ate
din fonduri guvernamentale
Colaborarea cu administra ia public local în vederea
identific rii problemelor ap rute în implementarea
proiectelor
Întocmirea Planului de ac iuni privind realizarea în jude
a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
2018-2020
Analiza realiz rii obiectivelor i ac iunilor cuprinse în
Plan pe domeniile de activitate ale serviciilor publice
deconcentrate:
- edin e tematice
- analiza în cadrul edin elor Colegiului Prefectural
Monitorizarea realiz rii Planului de ac iuni i
centralizarea datelor în vederea întocmirii rapoartelor
semestriale
Verificarea situa iilor financiare trimestriale i acordarea

Termen de
realizare

2018

Institu ia
responsabil

Institu ia
Prefectului

2018
2018
2018

2018

Institu ia
Prefectului

2018

Semestrial
Trimestrial
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Nr.
crt.

19.

20.

21.

Obiective prev zute în anul
2018

Asigurarea implement rii
strategiilor na ionale i
regionale la nivelul jude ului

Asigurarea serviciilor
publice comunitare la
nivelul jude ului
Asigurarea drepturilor
cet enilor români în statele
semnatare a conven iei de la
Haga

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
avizului consultativ
Asigurarea rela iilor interinstitu ionale pentru realizarea:
- programelor comune la nivel jude ean
- campaniilor de informare
- încheierii de parteneriate
Ac iuni de control comune cu serviciile publice
deconcentrate i alte institu ii ale autorit ilor publice
centrale reprezentate în jude pe diverse teme
-comisii mixte stabilite prin ordin al prefectului pentru
verificare, îndrumare i control la unit ile administrativ
teritoriale
Colaborarea cu administra ia public local , serviciile
publice deconcentrate, organiza ii neguvernamentale în
vederea elabor rii planurilor jude ene de ac iuni pentru
implementarea strategiilor:
-Strategia de incluziune a cet enilor apar inând
minorit ii rome 2012-2020
-Incluziune social
-Egalitate de anse
Conducerea activit ii Serviciului Public Comunitar
pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple
Conducerea activit ii Serviciului Public Comunitar
Înmatricularea Vehiculelor Regim Permise de
Conducere
Aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative
întocmite pe teritoriul României
-verificarea documenta iei specifice
-verificarea competen ei teritoriale i materiale
-aplicarea apostilei

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

2018

2018

Institu ia
Prefectului
2018

Institu ia
Prefectului
2018

2018

Institu ia
Prefectului
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CAPITOLUL 17
POLITIC EXTERN /RELA II INTERNA IONALE
Nr.
crt.
1.

2.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Dezvoltarea de noi proiecte Vizita unei delega ii oficiale a Consiliului Jude ean
şi
relaţii de înfr ţire,
colaborare sau asociere cu în regiunea Zakarpatia, oraşul Uzhorod din Ucraina, în
vederea ini ierii unei rela ii de colaborare
autorit ţi din str in tate

Iunie 2018

Întâlnirea partenerilor externi ai Consiliului Jude ean la
Bistri a în vederea celebr rii Centenarului Marii Uniri din
1918
G zduirea unui grup de arti ti plastici din jude ul
Mecklenburgische Seenplatte la Bistri a în vederea
expunerii în cadrul expozi iei ”Unity” de la Complexul
Muzeal Bistri a – N s ud
G zduirea
unui
grup
de
me te ugari
din
Neubrandenburg la Târgul de Art Popular organizat
Consolidarea parteneriatelor de Complexul Muzeal Bistri a – N s ud
şi relaţiilor de asociere G zduirea unui grup de arti ti plastici din jude ul
Mecklenburgische Seenplatte la Tab ra de Crea ie de la
dezvoltate
Colibi a
Deplasare în jude ul partener Myslenie, la invita ia p r ii
polone, la Festivalul Interna ional de Folclor
Deplasare în jude ul partener Myslenie, la invita ia p r ii
polone, pentru o vizit de lucru pentru promovarea
economic a jude ului
Participarea
ansamblurilor
din
regiunile/oraşele
partenere ale Consiliului Jude ean la Festivalul
interna ional de folclor ”Nunta Zamfirei”
Deplasare în jude ul partener Mecklenburgische
Seenpplatte, la invita ia p r ii germane pentru o vizit
de lucru în privin a promov rii economice a jude ului

Mai – Iunie 2018

Institu ia
responsabil

Consiliul Jude ean
Bistri a-N s ud
Iunie 2018

Iulie 2018
Iulie 2018
Noiembrie 2018
August 2018
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Nr.
crt.

3.

Obiective prev zute în anul
2018

Consolidarea
Republica
valorizarea
special

al

relaţiei

cu

Moldova,

cu

Ac iuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Deplasarea unor me teri populari la Târgul de Art
Popular de la Neubrandenburg
Deplasare în jude ul partener Kassel, la invita ia p r ii
germane pentru o vizit de lucru în privin a promov rii
economice a jude ului
Deplasare în jude ul partener Kyffhauser, la invita ia
p r ii germane pentru o vizit de lucru în privin a
promov rii economice a jude ului
Deplasare în jude ul partener Harz, la invita ia p r ii
germane pentru o vizit de lucru în privin a promov rii
economice a jude ului
Deplasare în jude ul partener Szabolcs – Szatmar Bereg, la invita ia p r ii maghiare pentru o vizit de
lucru în privin a promov rii economice a jude ului
Deplasare în provincia partener Hunan, la invita ia
p r ii chineze pentru o vizit de lucru în privin a
promov rii economice a jude ului
Deplasare în ora ul partener Rivoli, la invita ia p r ii
italiene pentru o vizit de lucru în privin a promov rii
economice a jude ului
Deplasare la Madrid, în cadrul unui proiect european, la
invita ia asocia iei Hispano – Române ”Salva” pentru o
vizit de lucru în privin a promov rii economice a
jude ului
Deplasare în raionul partener Glodeni din Republica
Moldova în vederea extinderii rela iei de parteneriat

Septembrie 2018

Institu ia
responsabil

Octombrie 2018
Consiliul Jude ean
Bistri a-N s ud

Noiembrie 2018

Decembrie 2018

ianuarie, iunie şi
decembrie 2018

Consiliul Jude ean
Bistri a-N s ud

caracterului
originii,

limbii,

culturii şi istoriei comune
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CAPITOLUL 18
CULTUR . CULTE. MINORIT
Nr.
crt.
1.

2.

3.

I

Obiective prev zute în anul
2018
Înt rirea dispozitivului legal
i a mijloacelor
administrative de salvare,
protejare i punere în
valoare a monumentelor
istorice

Înt rirea dispozitivului legal
i a mijloacelor
administrative de salvare,
protejare i punere în
valoare a siturilor
arheologice

Protejarea patrimoniului
cultural na ional mobil

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Activit i de inventariere i clasare a monumentelor
istorice
Activit i privind avizarea (Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicat , cu
complet rile i modific rile ulterioare)
Activit i de monitorizare i control privind respectarea
legisla iei specifice
Emiterea obliga iilor privind folosin a monumentului
istoric
Activit i de punere în valoare a monumentelor istorice
Activit i de inventariere i georeferen iere a zonelor cu
patrimoniu arheologic
Impunerea m surilor de protejare a patrimoniului
arheologic (OG 43/2000 privind protec ia patrimoniului
arheologic i declararea unor situri arheologice ca zone
de interes na ional, republicat , cu complet rile i
modific rile ulterioare)
Aplicarea procedurii privind desc rcarea de sarcin
arheologic
Emiterea avizului specific la vânzarea-cump rarea
terenurilor agricole situate în extravilan (Legea 17/2014
privind unele m suri de reglementare a vânz rii –
cump r rii terenurilor agricole situate în extravilan i de
modificare a Legii 268/2001 privind privatizarea
societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri
proprietate public i privat a statului cu destina ie
agricol i înfiin area Agen iei Domeniilor Statului)
Activit i de eviden , expertizare i clasare a
patrimoniului cultural na ional mobil
Activit i în domeniul circula iei bunurilor culturale

Termen de
realizare
permanent

Institu ia
responsabil
Direc ia Jude ean
pentru Cultur

permanent

permanent
permanent
permanent
permanent

Direc ia Jude ean
pentru Cultur

permanent

permanent
permanent

permanent

Direc ia Jude ean
pentru Cultur

permanent
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Nr.
crt.
4.

5.

6.

7.

Obiective prev zute în anul
2018
Finalizarea inventarierii
monumentelor de for public
Promovarea afirm rii şi
dezvolt rii identit ţii
lingvistice, a tradiţiilor şi
culturii minorit ţilor
naţionale

Asigurarea înv ţ mântului
în limbile minorit ţilor
naţionale

Îmbun t ţirea situaţiei
romilor şi continuarea
reducerii decalajelor dintre
populaţia rom şi societate
în ansamblu

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
mobile
Activit i de inventariere a monumentelor de for public
Analizarea i avizarea documenta iilor privind
amplasarea monumentelor de for public (Legea
120/2006 a monumentelor de for public)
Colaborare şi sprijin din partea administra iei publice
pentru organizarea, buna desf şurare şi vizibilitatea
evenimentelor şi programelor dedicate promov rii
identit ii lingvistice, culturale şi artistice a principalelor
etniii reprezentate la nivelul jude ului
Asigurarea condi iilor de însu ire a limbii române i a
limbii materne de c tre elevi
Cre terea capacit ii de cuprindere a înv mântului n
limba matern
Dezvoltarea re elei de mediatori colari prin care se
asigur încurajarea particip rii popula iei rome la
înv mântul obligatoriu
Formarea ini ial i continu a cadrelor didactice pentru
înv mântul în limba minorit ilor
Coordonarea procesului de incluziune social a
cet enilor români de etnie rom prin monitorizarea
problemelor cu care se confrunt comunit ile de romi
din jude , acordare consultan în etapa de transpunere
a acestora în politicile sectoriale jude ene şi m surile
autorit ilor publice locale şi solicitarea/urm rirea lu rii
de m suri pentru solu ionarea unor probleme
punctuale, precum şi pentru îmbun t irea gradului de
progres înregistrat la implementare

Termen de
realizare

Institu ia
responsabil

permanent
permanent

Direc ia Jude ean
pentru Cultur

2018

2018

Consiliul Jude ean
Bistri a-N s ud
prin institu iile de
cultur din
subordine
Inspectoratul
Şcolar Jude ean

2018
2018

2018
2018

Biroul Jude ean
pentru Romi din
cadrul Institu iei
Prefectului
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Punerea în legalitate cu acte de stare civil şi acte de
identitate a popula iei de etnie rom

Termen de
realizare
Permanent

Institu ia
responsabil
Serviciul Public
Comunitar de
Eviden a
Persoanelor al
Jude ului Bistri aN s ud
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CAPITOLUL 19
TINERET I SPORT
Nr.
crt.

1.

2.

Obiective prev zute în anul
2018

Dezvoltarea sportului de
mas prin programul
“Dezvoltarea şi
Modernizarea Sportului
pentru Toţi”

Promovarea şi dezvoltarea
programului sportului de
performanţ

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Men inerea şi îmbun t irea st rii de s n tate a
popula iei prin practicarea sistematic în mod colectiv
sau individual a exerci iului fizic şi al sportului

Termen de
realizare
Permanent

Educa ia fizic şi sportul s fie folosite ca factor
preventiv pentru s n tate

Permanent

Introducerea unor noi ac iuni sportive în calendarul
sportiv jude ean Sportul pentru To i
Marcarea anului centenar prin ac iuni sportive în cadrul
Sportului pentru To i
Continuarea dezvolt rii structurilor organizatorice:
asocia ii jude ene pe ramur de sport, a cluburilor şi
asocia iilor sportive
Nominalizarea sportivilor cu reale şanse la cucerirea
medaliilor la competi ii interna ionale oficiale
Revitalizarea programului jude ean de selec ie
Cucerirea a 30 DE medalii în competi ii interna ionale
din care 12 la CM, CE, JMU
- 280-350 medalii în etapele finale ale Campionatelor
Na ionale şi Cupa României - 45 sportivi promova i în
loturile na ionale
Demararea unei selec ii speciale la gimnastic şi înot
Ac iuni de perfec ionare a antrenorilor prin cabinetul
metodic
Marcarea centenarului prin organizarea de concursuri
interne şi interna ionale
Înfiin area Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistri aN s ud

Permanent
Decembrie 2018
Permanent
Pân la 01.03.2018

Institu ia
responsabil
DJST, Institu ii şi
Cluburi sportive,
proprietari de baze
sportive
DJST, institu ii,
cluburi, proprietari
de baze sportive
DJST
DJST
Direc ia Jude ean
pentru Sport i
Tineret

Pân la 01.05.2018
Conform
calendarului sportiv

Pân la 01.08.2018
Trimestrial
Iulie 2018
Decembrie 2018
2018

Consiliul Jude ean
Bistri a-N s ud
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Nr.
crt.

Obiective prev zute în anul
2018

Ac iuni pentru realizarea obiectivului
Participare la organizarea crosului gabriela Szabo
Runfest Bistrita 2018

3.

Sprijinirea cu prioritate a
programelor i ini iativelor
menite s faciliteze
asumarea unui rol în via a
public a tineretului

Atragerea tinerilor în Centrul de agrement Sîngeorz-B i
pentru petrecerea timpului liber i a vacan elor
Cofinan area unor proiecte ale structurilor de tineret
prin organizarea Concursului Local de Proiecte destinat
ONG-urilor de/pentru tineret
Art terapie ”Up not Down”
13 pa i spre cultur
Mi care prin dans – Ziua Tineretului
Concurs de propuneri de proiecte pentru tineri
Pe urmele istoriei
Informarea, consilierea i orientarea în carier a elevilor
bistri eni
Creeaz , d ruie te i e ti mai fericit !
Sunt tân r. Am talent – pot crea !
ECO-NATURA
Tab ra Na ional de Arte Vizuale – edi ia a VII-a
Tab ra Na ional Militar de Var – edi ia a VI-a
Tab r tematic – TAB RA DE VAR PRIETENUL
JANDARMULUI edi ia a IV-a
Tab r tematic – TAB RA DE VAR PRIETENUL
POMPIERULUI edi ia a V-a
Tab r tematic – TAB RA DE VAR – GEOMETRIE
DESCRIPTIV ALTFEL – EDITIA I
Tân r ca tine sunt i eu
Tineri antrepenori în comunitate
Start spre succes
Spune da - comunic rii

Termen de
realizare
2018

Institu ia
responsabil

2018

Direc ia Jude ean
pentru Sport i
Tineret

2018

15.03-10.12.2018
15.03-10.12.2018
15.04-15.11.2018
15.04 – 15.11.2018
15.04 – 15.11.2018
20.05-20.09.2018
10.06 – 20.09.2018
15.03 – 15.12.2018
20.09 – 20.11.2018
Iulie 2018
August 2018
Iulie 2018
August 2018
August 2018
19.03 – 20.04.2018
Mai-iunie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
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Întocmit:
ef serviciu Gabriela tef nescu
Consilier afaceri europene Aniela Manea
Consilier superior Violeta Buta
Expert superior Daciana Fetti
Expert superior Flaviu Urâte
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