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CAPITOLUL 1
ECONOMIE.POLITICI INDUSTRALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE. COMERȚ ȘI
RELAȚII INTERNAȚIONALE. PROTECȚIA CONSUMATORULUI
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Obiective prevăzute în anul
2019

Creşterea încasărilor
bugetare prin
îmbunătăţirea colectării
veniturilor la bugetul
general consolidat

Îmbunătăţirea activităţii
privind registrul
contribuabilului şi
monitorizarea declaraţiilor
fiscale
Modernizarea şi
îmbunătăţirea funcţionării
administraţiei fiscale
Prevenirea și combaterea
evaziunii fiscale și a
indisciplinei financiare

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Îmbunătăţirea activităţii de colectare a impozitelor şi
contribuţiilor sociale pentru realizarea programului de încasări
venituri bugetare
Monitorizarea permanentă a obligaţiilor de plată declarate, a
încasării acestora la scadenţă, precum şi a arieratelor bugetare
Monitorizarea gradului de colectare şi a reducerii volumului
arieratelor
Monitorizarea strictă a datornicilor la bugetul general
consolidat precum şi a măsurilor întreprinse în vederea
recuperării creanţelor bugetare
Dinamizarea măsurilor de executare silită, în special a
valorificării bunurilor sechestrate
Monitorizarea permanentă a gradului de conformare voluntară
la plată
Monitorizarea şi îndrumarea activităţii de înregistrare fiscală a
contribuabililor
Monitorizarea activităţii de depunere şi procesării în termen a
declaraţiilor fiscale şi urmărirea conformării voluntare privind
depunerea declaraţiilor fiscale pe tipuri de impozite
Informarea şi îndrumarea contribuabililor în scopul
asigurării cunoaşterii, înţelegerii si aplicării corecte a
legislaţiei fiscale in vigoare
Mediatizarea serviciilor oferite de ANAF precum și de
îndrumare a contribuabililor spre mediul electronic de
comunicare
Perfecționarea profesională a personalului pe baza unor
tematici, studii de caz, analize aplicate domeniilor cu risc
ridicat de evaziune fiscală, în scopul îmbunătăţirii actului de
control
Creşterea eficacităţii sancţiunilor şi o mai buna cooperare cu
organele de cercetare şi urmărire penală ( IPJ, Curtea de

Termen de
realizare
Permanent
Permanent
Permanent

Instituția
responsabilă
Agenția Județeană a
Finanțelor Publice BN
(AJFP)
Colectare
SFO Beclean
SFO Năsud
SFO Sîngeorz-Băi

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

AJFP BN
Colectare
SFO Beclean
SFO Năsud
SFO Sîngeorz-Băi
AJFP BN
Birou asistență
contribuabili

Permanent
Permanent

AJFP BN
Inspecție Fiscală

Permanent
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Nr.
crt.

5.

6.

7.

8.

Obiective prevăzute în anul
2019

Creşterea gradului de
absorbţie a fondurilor
externe

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

Protejarea intereselor
financiare ale bugetului
național și ale Uniunii
Europene

Protejarea teritoriului
vamal național și
comunitar prin combaterea
traficului ilicit de droguri,
produse cu regim special,
mărfuri contrafacute și

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Conturi Direcţia Antifrauda şi alte instituţii )
Înăsprirea gradului de sancţionare pentru faptele
comise
privind evaziunea fiscală în vederea reducerii acesteia
Diminuarea fraudelor în domeniul impozitelor şi taxelor precum
şi creşterea colectării acestor venituri bugetare
Acţiuni de verificare privind controlul operativ şi inopinat
Perfecţionarea şi actualizarea bazelor de date cu cazuri fiscale
speciale identificate
Urmărirea înscrierii în buget a proiectelor din fonduri europene
Urmărirea execuţiei bugetare din fonduri europene

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Trimestrial
Trimestrial

AJFP BN
Trezorerie

Verificarea declaraţiilor vamale de import și export , verificarea
bazei de impozitare
Încasarea veniturilor din drepturi vamale datorate bugetului de
stat de către agenții economici arondați teritorial
Stabilirea corectă a resurselor proprii tradiționale (RPT)
Utilizarea tehnicilor de management a riscurilor în vederea
creșterii colectării taxelor în cadrul operațiunilor de vămuire
Monitorizarea mișcărilor de produse sccizabile în trgim
suspensiv de accize, inclusiv a mișcărilor intracomunitare cu
accize platite ăn statul membru de expediție
Efectuarea de verificări ulterioare la agenții economici pe baza
analizei de risc (subevaluări, originea mărfurilor declarate, taxe
antidumping, etc.)
Efectuarea de verificări în vederea identificării operațiunilor de
tranzit neconfirmate
Dezvoltarea bazei de date proprii referitoare la situația la zi a
categoriilor de operatori de produse accizabile
Preîntâmpinarea intrării în țară și pe teritoriul Comunității
Europene a produselor neconforme cu standardele de calitate
și securitate prevăzute

Permanent

Biroul vamal de interior
Gr.II Bistrița-Năsăud

Combaterea traficului de mărfuri care încalcă un drept de
proprietate intelectuală, a mărfurilor periculoase, a bunurilor

Permanent

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Biroul vamal de interior
Gr.II Bistrița-Năsăud

Permanent
Permanent
Permanent

Biroul vamal de interior
Gr.II Bistrița-Năsăud
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Nr.
crt.

9.

10.

Obiective prevăzute în anul
2019
pirat, CITES, flora, fauna
pe cale de dispariție,
bunurile culturale mobile
Dezvoltarea și consolidarea
drepturilor consumatorilor

Creșterea responsabilității
mediului de afaceri în
ceea ce privește
respectarea prevederilor
legale privind protecția
consumatorilor

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
culturale mobile precum și a
incidența convenției CITES

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

mărfurilor care intră sub

Soluționarea alternativă a litigiilor - derularea unor
proceduri de soluţionare extrajudiciară a litigiilor naţionale şi
transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din
contractele de prestări de servicii încheiate între un comerciant
care desfăşoară activităţi în România şi un consumator
rezident în UE
Cercetarea reclamațiilor inregistrate la CRPC RNV Cluj
– CJPC Bistrita Nasud, inaintate de către consumatori
prin mijloacele puse la dispozitie (posta, sediul
institutiei, fax, platforma on line) - cercetarea si
solutionarea cu maxima operativitate si responsabilitate a
sesizarilor/reclamatiilor depuse de catre consumatori,
referitoare la produsele si serviciile neconforme
Actiuni de supraveghere si control piață - supravegherea
pietei produselor si serviciilor prin controale tematice transmise
de Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor,
controale tematice proprii intreprinse la nivelul CRPC Regiunea
Nord Vest Cluj, precum si prin actiunile de supraveghere si
control piata. Astfel se au in vedere urmatoarele grupe de
produse si servicii: produse si servicii alimentare, produse si
servicii nealimentare, produse si servicii financiare
Organizarea de întâlniri cu operatorii economici pe categorii de
produse și servicii în vederea consilierii acestora în ceea ce
privește legislația în domeniu

Comisariatul Județean
pentru Protecția
Consumatorului

Permanent

Permanent

Comisariatul Județean
pentru Protecția
Consumatorului
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Nr.
crt.
11.

12.

13.

Obiective prevăzute în anul
2019
Implementarea şi
asigurarea respectării
prevederilor cadrului
juridic şi a reglementărilor
specifice activităţilor din
domeniul sanitar veterinar
şi al siguranţei alimentelor,
cu respectarea legislaţiei
naţionale şi europene;
asigurarea supravegherii şi
controlului aplicării şi
respectării la nivel
judeţean a reglementărilor
din domeniul specific de
activitate

Asigurarea implementării
cerinţelor privind siguranţa
alimentelor, de la
producerea materiilor
prime până la distribuirea
alimentelor către
consumator şi asigurarea
unui nivel înalt de protecţie
a vieţii şi sănătăţii 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 sănătăţii şi

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Evaluarea conformităţii unităţilor/activităţilor/mijloacelor de
transport cu legislaţia sanitar veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor, în vederea autorizării/înregistrării sanitar
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
Auditul unităţilor de industrie alimentară privind modul de
respectare a condiţiilor impuse la autorizare.
Verificări în vederea avizării, amplasării, proiectării şi construirii
obiectivelor de creştere a animalelor şi a unităţilor care produc,
prelucrează,
procesează,
depozitează,
valorifică
şi
comercializează produse alimentare

Termen de
realizare
La solicitarea
operatorilor, în
termenul
prevăzut de
legislaţie.

Instituția
responsabilă
Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor

Trimestrial
La solicitarea
operatorilor, în
termenul
prevăzut de
legislaţie

Controale pentru verificarea implementării şi respectării
legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
de către personalul DSVSA BN și structurilor subordonate.

Trimestrial

Prelevări de probe de produse alimentare pentru controlul
oficial, prin analize de laborator, al conformității acestora cu
legislația privind siguranța alimentelor.

Trimestrial,
conform Planului
cifric aprobat

Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor

Trimestrul I- II
2019
Trimestrul IV
2019
2019
La notificarea
operatorilor, în

Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor

Controale tematice cu ocazia sărbătorilor pascale
Controale tematice cu ocazia sărbătorilor de Crăciun
Controale oficiale conform tematicilor stabilite de ANSVSA
Controale oficiale la importul, exportul şi tranzitul de animale
vii, produse şi subproduse de origine animală/ nonanimală şi,
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Nr.
crt.

14.

Obiective prevăzute în anul
2019
bunăstării animalelor, a
sănătăţii plantelor şi a
mediului înconjurător;
realizarea liberei circulaţii
a alimentelor şi a hranei
pentru animale, fabricate
sau puse pe piaţă în
conformitate cu principiile
şi cerinţele generale
prevăzute de legislaţia
aplicabilă
Asigurarea la nivel
judeţean a apărării
sănătăţii animalelor,
protecţiei animalelor,
prevenirii transmiterii de
boli de la animale la om, a
siguranţei alimentelor
destinate consumului
uman, salubrităţii 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
desfăşurarea comerţului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
după caz, produsele destinate nutriţiei animalelor.

Întocmirea Planului cifric al acţiunilor de supraveghere şi
control în domeniul siguranţei alimentelor
Controale oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia
privind alimentele în unităţi de producție, prelucrare,
depozitare, transport, comercializare produse alimentare de
origine nonanimală din județ
Întocmirea Planului cifric al acţiunilor de supraveghere,
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecţia mediului, de
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor şi caprinelor.
Controale oficiale pentru verificarea conformităţii cu normele
privind bunăstarea animalelor.
Controale oficiale pentru verificarea modului de aplicare a
prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind condiţiile de
biosecuritate în exploataţiile comerciale.
Controale oficiale pentru verificarea modului de aplicare a
prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind circulaţia
animalelor.
Controale oficiale pentru verificarea modului de aplicare a
prevederilor
legislaţiei
sanitare-veterinare
privind
subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU) cu privire
la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor, la evacuarea,
distrugerea şi confiscarea deşeurilor şi a subproduselor
necomestibile, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea

Termen de
realizare
termenul
prevăzut de
legislaţie.

Instituția
responsabilă

Trimestrul I
2019
Trimestrial

Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor

Trim. I

Semestrial
Anual
Trimestrial
Semestrial
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
unităţilor 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 nutriţiei animalelor.
Controale oficiale pentru verificarea aplicării prevederilor
legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul utilizării produselor
medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz
veterinar, substanţelor toxice şi stupefiante, respectiv al
farmacovigilenţei şi reacţiilor adverse, de către persoanele
fizice şi/sau juridice.
Controale oficiale pentru verificarea conformităţii cu normele
privind înregistrarea exploataţiilor şi identificarea şi
înregistrarea bovinelor, suinelor, cabalinelor, ovinelor şi
caprinelor.
Controale privind modul de realizare a anchetelor
epidemiologice, declararea, notificarea, combaterea şi
stingerea focarelor de boli transmisibile la animale şi stabilirea
statusului de sănătate a efectivelor de animale şi a
exploataţiilor de animale.
Controale privind modul de realizare a Planului cifric al
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecţia mediului

15.

Îmbunătăţirea
Instruirea personalului DSVSA care desfăşoară activităţi de
competenţelor personalului control oficial
în scopul creşterii
performanţelor şi a
eficienţei activităţilor
sanitare veterinare şi
pentru siguranţa
alimentelor

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Semestrial

Anual

Lunar

Lunar

Lunar

2019

Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor
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Nr.
crt.
16.

17.

Obiective prevăzute în anul
2019
Dezvoltarea cooperării 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 activităţii în
domeniul siguranţei şi
calităţii alimentelor şi
colaborarea cu alte
autorităţi locale implicate,
conform limitelor de
competenţă legale

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare
2019
2019
2019

Instituția
responsabilă
Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor

Controale comune cu alte instituţii în vederea identificării
neconformităţilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc
atingere intereselor publice şi private în domeniul de
competenţă al DSVSA
Acțiuni comune cu ceilalți membri ai CLCB pentru prevenirea
apariției PPA pe teritoriul județului Bistrița Năsăud

2019

Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor

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

2019

Notificarea prin SRAAF riscurilor legate de alimente şi hrana
pentru animale, pentru prevenirea pătrunderii pe piaţă sau
asigurarea returnării de pe piaţă ori de la consumatorul final a
alimentelor sau hranei pentru animale care prezintă un risc
pentru sănătatea publică.

2019

Întruniri cu reprezentanţii asociaţiilor crescătorilor de animale
Întruniri cu reprezentanţii fondurilor cinegetice
Întruniri cu operatorii cu activitate în domeniul alimentar

2019
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CAPITOLUL 2
FONDURI EUROPENE
Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Proiect IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru
îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca,
județul Bistrița-Năsăud
Proiect IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru
îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei
Lechința, județul Bistrița-Năsăud
Proiect „Semn de intrare în judeţul Bistriţa-Năsăud”
Proiect în pregătire “Reabilitarea şi restaurarea Castelului din
localitatea Posmuş”

1.

Creșterea gradului de
accesarea a fondurilor
europene necesare
susținerii dezvoltării
economico-sociale a
județului

Termen de
realizare
2020

Instituția
responsabilă
Consiliul Județean

2020

2020
2020

Proiect Conectare la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din
Vestul județului BN, COD SMIS 125120

2019

Proiect Conectare la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din
Estul județului BN, COD SMIS 125121

2020

Proiect Conectare la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din
Sudul județului BN, COD SMIS 125108

2021

Proiect Conectare la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din
Centrul județului BN, Văile Șieului, Budacului și Meleșului, COD
SMIS 125111

2021

Proiect Conectare la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din
Sudul județului BN limitrofe DJ 172 și DJ 173, COD SMIS
125113

2021

Acordare sprijin instituțiilor publice și altor persoane interesate
în vederea identificării unor finanțări europene pentru proiecte

permanent

Instituția Prefectului
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
din diferite domenii
Promovarea parteneriatelor între Instituția Prefectului și alte
organisme în vederea organizării de acțiuni sau implementării
de proiecte comune
Transmiterea de circulare si informări privind accesarea și
implementarea proiectelor cu finanțare europeană
Întocmirea, publicarea pe pagina web a instituţiei
www.bn.prefectura.mai.gov.ro şi transmiterea către toate
autorităţile publice locale şi organismele neguvernamentale, a
listei oportunităţilor de finanţare

2.

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

Întocmirea situației centralizatoare a proiectelor autorităților
publice și mediului de afaceri din județ, finanțate din fonduri
europene
Organizarea unor sesiuni de analiză şi informare privind
programele cu finanţare împreună cu Organismele
Intermediare şi alte structuri

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

permanent

Instituția Prefectului

permanent
permanent

permanent

Instituția Prefectului

permanent
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CAPITOLUL 3
TURISM
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în anul
2019
Dezvoltarea și promovarea
stațiunii de interes local
Colibița

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Amenajarea Centrului județean de agrement Colibița

Domeniu Schiabil Colibița

Termen de
realizare
2020

Instituția
responsabilă
Consiliul Județean

2020

11

CAPITOLUL 4
IMM - uri
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în anul
2019
Realizarea de informări cu
privire la programele
guvernamentale de sprijin
pentru investitiile private

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Promovări pe pagina de facebook/ pe pagina de internet

Ședințe/ întâlniri de lucru

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă
Instituția Prefectului
Județul Bistrița-Năsăud

2019
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CAPITOLUL 5
POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
Nr.
crt.

1.

2.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Acordarea serviciilor de formare profesională prin organizarea
programelor de formare profesională pentru persoane din
mediul urban - 223 persoane
Acordarea serviciilor de formare profesională prin organizarea
programelor de formare profesională pentru persoane din
mediul rural - 378 persoane
Atingerea ţintei de 70% în Tineri sub 25 ani ocupaţi prin implementarea Programului de
Ocupare - 1150 persoane
privinţa ratei de ocupare
pentru grupa de vârstă 20- Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă
absolvenţi de învăţământ – 200 persoane
64 ani. Promovarea unor
Acordarea de subvenţii la angajatorii de inserţie , pe baza
politici publice coerente şi
realiste, care să determine contractelor de solidaritate – 20 persoane
Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă
o piaţă a muncii
tineri NEET – 30 persoane
performantă, dinamică şi
flexibilă, ceea ce va asigura Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă
accesul majorităţii
şomeri peste 45 ani , şomeri unici susţinători ai familiilor
cetăţenilor la locuri de
monoparentale sau a şomerilor care mai au 5 ani până la
muncă de calitate, în
pensie – 615 persoane
funcţie de competenţele şi
Acordarea de primă de inserție absolvenșilor de învățământ –
abilităţile lor, la venituri
55 persoane
decente.
Persoane de etnie romă ocupate prin implementarea
Programului de Ocupare – 50 persoane
Acordarea primei de activare pentru şomerii neindemnizaţi –
300 persoane
Stimularea mobilităţii forţei de muncă (primă de încadrare) –
40 persoane
Stimularea mobilităţii forţei de muncă (primă de instalare) – 15
persoane
Creșterea exigenței și
Acțiuni de control la agenții economici privind realizarea
responsabilității în actul de măsurilor tehnico-organizatorice de îmbunătățire a condițiilor
control al raporturilor de
de muncă în scopul prevenirii riscurilor profesionale, protecția

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă
Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței
de Muncă

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
Trimestrul I – IV
2019

Inspectoratul Teritorial
de Muncă
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Nr.
crt.

3.

Obiective prevăzute în anul
2019
muncă, precum și în ceea
ce privește asigurarea
securității și sănătății în
muncă

Ducerea la îndeplinire,
corectă și eficientă a
programului propriu de
acțiuni al ITM-BN, bazat pe
programul cadru de acțiuni
al Inspecției Muncii în
domeniul securității și
sănătății în muncă

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Organizarea și desfășurarea Săptămânii Europene de
Securitate și Sănătate în Muncă – Prevenirea riscurilor
generate de substanțe periculoase, sub egida Agenției
Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă

Trimestrul III –
IV

Inspectoratul Teritorial
de Muncă

Campanie naţională ”Program educațional privind preveniea în
mediul lucrativ și consilierea profesionala timpurie a elevilor
din ciclul gimnazial” – Proiect AVE
Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a
implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, a
măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecșia
lucrătorilor care își desfășoară activitatea la înălțime
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

Trimestrul III –
IV

sănătății și securității lucrătorilor, eliminării factorilor de risc de
accidentare și îmbolnăvire profesională

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor
industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii,
conform programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de
către Comisia Europeană

Trimestrul I – IV

Acțiuni privind desfășurarea celei de a 76-a Reuniuni Plenare și
a Zilei Tematice a Comitetului Înalților responsabili cu
Inspecția Muncii

Trimestrul I – II

Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali
de risc și a măsurilor de combatere a stresului la locurile de

Trimestrul I - IV
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

muncă
Acțiune de control pentru verificarea modului în care Trimestrul III - IV
angajatorii, care desfășoară activități de transport și distribuție
energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul
securității și sănătății la lucrările de mentenanță sau la
intervențiile ocazionale.
Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind
securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor
cu articole pirotehnice.
Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în
care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate
în muncă, în cazurile în care activitățile economice desfășurate
necesită utilizarea substanțelor chimice periculoase în
procesele tehnologice.

Trimestrul IV
Trimestrul III - IV

Acțiune de verificare a stadiului de realizare a măsurilor
propuse şi asumate pentru normalizarea locurilor de muncă, la
angajatorii care au obținut reînnoirea avizului de încadrare a
locurilor de muncă în condiţii deosebite.

Trimestrul I - III

Acțiune de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile și
compartimentele de control securitate și sănătate în muncă,
pentru o abordare unitară a prevederilor legislației din
domeniul de competență și pentru diseminarea modelelor de
bune practici în activitatea de control și cercetare a
evenimentelor.

Trimestrul II - IV

Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de
muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători).

Trimestrul I - IV

Acţiune de informare referitoare la bunele practici europene
privind verificarea evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă
şi gen, precum şi de prevenire a afecţiunilor musculo-

Trimestrul I - IV
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării
frecvente a acesteia.
Campanie privind verificarea modului în care se respectă
legislația în domeniul relațiilor de muncă în transportul rutier
Campanie privind verificarea modului de respectare, de către
angajatori, a prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea
în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind
regimul străinilor în România, cu modificările și completările
ulterioare.

Trimestrul I – IV

Inspectoratul Teritorial
de Muncă

Campanie privind verificarea modului de respectare, de către
angajatori, a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Campanie privind verificarea modului de respectare de către
beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare
a acesteia
Campanie privind verificarea modului de respectare a
prevederilor legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă
Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a
angajaților cu privire la noile reglementări în domeniul relațiilor
de muncă.
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

Trimestrul I – IV

scheletice şi a riscurilor psihosociale.
4.

Ducerea la îndeplinire,
corectă și eficientă a
programului propriu de
acțiuni al ITM-BN, bazat pe
programul cadru de acțiuni
al Inspecției Muncii în
domeniul relațiile de
muncă

Trimestrul I-IV
Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV
Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Inspectoratul Teritorial
de Muncă
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Acțiune de control privind verificarea modului în care se
respectă prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Acțiune de control privind verificarea modului de respectare,
de către angajatori, a prevederilor legale privind stagiul pentru
absolvenţii de învăţământ superior, internshipul și ucenicia la
locul de muncă.
Acțiune de verificare privind respectarea prevederilor art. 33
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Acțiuni de îndrumare a funcționarilor publici cu atribuții în
domeniul contractelor colective de muncă și monitorizare relații
de muncă, cu privire la prevederile noilor acte normative
specifice activității desfășurate;diseminarea de bune practici în
ceea ce privește metode eficiente de depistare a muncii
nedeclarate.
Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire
la aplicarea noilor prevederi legale privind munca nedeclarată.
Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care este
organizată și se derulează activitatea referitoare la registrul
general de evidență a salariaților.
Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care se
derulează activitatea de înregistrare a contractelor colective de
muncă/acte adiționale la contractele colective de muncă
încheiate la nivel de unitate.

5.

Dezvoltarea unui sistem
eficient și transparent de
asigurare la accidente de

Termen de
realizare
Trimestrul I – IV

Instituția
responsabilă

Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV
Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV
Trimestrul I – IV

Trimestrul I – IV

Dezvoltarea continuă a activităţii de prevenire.

Permanent

Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor.

Permanent

Casa Județeană de
Pensii
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Nr.
crt.

6

Obiective prevăzute în anul
2019
muncă şi boli profesionale

Eficientizarea activității de
expertiză medicală și
recuperare a capacității de
muncă

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Eficientizarea indicatorilor de performanţă privind activitatea
referitoare la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
Monitorizarea, evoluţiei incidenţei prevalenţei invalidităţii la
nivelul fiecărui judeţ.
Informatizarea activității de expertiză medicală

Termen de
realizare
Permanent

Instituția
responsabilă

Permanent

Casa Județeană de
Pensii

Permanent

7

Eficientizarea
modului
de
comunicare dintre institut şi
serviciile
teritoriale
de
expertiză medicală a capacitaţii
de muncă

Realizarea unor întâlniri de lucru, la nivel regional, cu medicii
experţi ai asigurărilor sociale din sistemul de expertiză
medicală a capacităţii de muncă pentru analiza punctuală a
problemelor specifice activităţii fiecărui judeţ şi îndrumare
metodologică.

Permanent
Periodic

8

Informarea
beneficiarilor
referitor la modificările care
vor surveni și calendarul
acestora, precum si asigurarea
implementarii dispozitiilor noii
legi care va intra in vigoare la
3 zile de la publicarea in
Monitorul Oficial
Realizarea unei evidenţe unice
a tuturor drepturilor băneşti
care se achită unui beneficiar.

Elaborarea unui Plan/Campanii de Comunicare în vederea
popularizării și clarificării noutăților legislative din domeniul
sistemului public de pensii introduse de noua lege a pensiilor

2019

Obţinerea bazei de date integrate consolidate cu evidența
tuturor drepturilor acordate beneficiarilor sistemului public de
pensii şi a altor drepturi acordate în baza unor legi cu caracter
special.

2019-2020

9

10.

Asigurarea
contribuției,
în Implementarea proiectului “Interoperabilitatea Europeană
calitate
de
instituție pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România” (ESSIR)
competentă,
la îndeplinirea
condițiilor pentru trecerea la
Implementarea
Schimbului
Electronic de Date în domeniul
Securității Sociale(ESSI) în
România

2019

18

Nr.
crt.
11.

12.

13.

Obiective prevăzute în anul
Acțiuni pentru realizarea obiectivului
2019
Informatizarea
evidenței Asigurarea suportului de specialitate pentru activitatea în
litigiilor CNPP și CTP
cadrul instanțelor

Termen de
realizare
2019

Clarificarea unitară a unor
aspecte apărute în procesul de
soluţionare a problematicii
specifice, Legii nr. 263/2010 și
a legilor cu caracter special în
baza cărora casele teritoriale
de pensii stabilesc drepturi.

Elaborarea de note tehnice, instrucțiuni, puncte de vedere,
etc., în vederea aplicării unitare a reglementărilor privind
stabilirea drepturilor care se acordă și se plătesc de către
casele teritoriale de pensii.

Permanent

Implementarea
prevederilor
stabilite prin Regulamentul de
Organizare și Funcționare al
CNPP, ediția 2018 și a
Regulamentului – Cadru de
Organizare și Funcționare al
Caselor Teritoriale de Pensii,
ediția 2018

Distribuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
CNPP, ediția 2018, către conducerea CJP/șefi compartimente,
în vederea actualizării fișelor de post conform prevederilor
regulamentului.

Semestrul I 2019

Implementarea cadrul legal
european actual

Implementarea, în domeniul propriu de competență, a
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de
securitate socială nr. 883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72 și
a acordurilor bilaterale de securitate socială, la nivel CNPP și
CTP - Determinarea legislației de securitate socială aplicabilă
lucrătorilor migranți, respectiv acordarea drepturilor de
asigurări sociale lucrătorilor migranți

Permanent

Implementarea Regulamentului european nr.679/2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor) de către persoana
desemnată conform Deciziei nr. 131/2018, emisa de directorul
executiv al CJP B-N

Permanent

Instituția
responsabilă

19

Nr.
crt.
14.

Obiective prevăzute în anul
2019
Asigurarea confidențialității
datelor personale ale
pensionarilor, cu ocazia
transmiterii documentelor de
plată

15.

Monitorizarea cazurilor de
incompatibilitate, precum și a
cazurilor de posibile
neconcordanţe identificate la
plata în sistem centralizat a
drepturilor de asigurări sociale,
conform Ordinului nr.
356/IC/2015, Ordinului nr.
357/IC/2015, Ordinului nr.
373/IC/2015.
Asigurarea resurselor necesare
funcţionării sistemului public
de pensii și a sistemului de
asigurare pentru accidente de
muncă și boli profesionale

16.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Analizarea posibilităţilor de securizare a documentelor de plată
și a activităţii de transmitere a acestora.

Suprapuneri ale bazelor
autorităţilor competente
identificării posibilelor
eronate și a plăților
titularilor.

de date proprii, precum şi cu cele ale
pentru evidenţa populaţiei, în vederea
incompatibilități, a plăților posibil
posibil efectuate ulterior decesului

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă

Permanent

Monitorizarea raportării lunare de către CTP a situațiilor
identificate, a măsurilor aplicate și a sumelor recuperate.

Lunar

Menținerea cheltuielilor de funcționare la nivelul anului 2018.

2019

17.

Reducerea
cheltuielilor Popularizarea şi încurajarea pensionarilor de a opta pentru
bugetare cu transmiterea şi modalitatea de plată a drepturilor prin intermediul conturilor
plata pensiilor şi a altor bancare
drepturi de asigurări sociale

Permanent

18.

Reforma sistemului de
asistenţă socială prin
transformarea acestuia
dintr-un sistem pasiv în
unul proactiv. Schimbarea
accentului de pe asistenţa
acordată individului pe
construirea măsurilor de

Plata alocaţiei de plasament familial
Plata alocaţiilor pentru susţinerea familiei
Stabilirea şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a
stimulentului de inserție

Permanent
Permanent
Permanent

Plata venitului minim garantat

Permanent

Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii

Permanent

Stabilirea şi plata îndemnizaţiei lunare de hrană pentru

Permanent

Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție
Socială

20

Nr.
crt.

19.

20.

Obiective prevăzute în anul
2019
protecţie socială în jurul
protecţiei familiei, prin
creşterea gradului de
securitate socială dar şi al
responsabilităţii
individuale printr-o politică
socială centrată pe copil şi
familie, care să încurajeze
o îmbătrânire demnă şi
bazată pe un sistem
integrat de servicii şi
prestaţii sociale pentru
grupurile vulnerabile
Îmbunătăţirea calităţii
vieţii prin creşterea
calităţii serviciilor oferite
familiei, cum ar fi
dezvoltarea serviciilor
educaţionale şi de
supraveghere din
învăţământul preşcolar sau
de îngrijire prin programe
after-school, servicii
pentru persoane cu
handicap, servicii pentru
vârstnici şi pentru
persoane aflate în stare de
dependenţă faţă de terţi
din motive medicale,
simultan cu stimularea
angajatorilor pentru
dezvoltarea acestor servicii
folosite de proprii salariaţi
Creşterea capacităţii de
detectare a riscurilor de

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței
Plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Stabilirea şi plata sprijinului pentru copilul cu dizabilitate
Indemnizație lunară pentru concediu în vederea adopției
Campanii de consiliere și informare, referitoare la modificările
legislative din domeniul asistenţei sociale

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Acordarea în temeiul Legii nr. 34/1998, de subvenții de la
bugetul de stat asociațiilor și fundațiilor române cu
personalitate juridică, care înființează și administrează unități
de asistență socială

Permanent

Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție
Socială

Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata
alocaţiei de stat pentru copii, alocaţiei de plasament familial,

Conform planului
de control

Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție
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Nr.
crt.

21.

22.

23.

Obiective prevăzute în anul
2019
eroare, fraudă, corupţie
asupra bugetului alocat
prestaţiilor sociale prin
mărirea sancţiunilor,
întărirea cadrului legal al
inspectorului social,
creşterea interoperativităţii pentru
controlul încrucişat din
birou, având costuri
administrative reduse.
Ocuparea forței de muncă:
Creşterea calificării şi
implicit , a productivităţii
muncii prin promovarea
programelor de formare
profesională a salariaţilor,
adaptate la oportunităţile
de dezvoltare economică

Creşterea
gradului
de
informare a populaţiei cu
privire la promovarea şi
respectarea
drepturilor
copilului

Dezvoltarea
diversificarea
şi a reţelei

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
îndemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi a
stimulentului de inserţie, alocaţiei pentru susţinerea familiei şi
a venitului minim garantat
Controlul bazat pe risc privind stabilirea acordarea şi plata
ajutorului pentru încălzirea locuinţei
Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata
beneficiilor de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor
cu nevoi speciale
Verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic,
informaţional şi comunicaţional
Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților

Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii
de informare, distribuire de materiale publicitare/informative
cu privire la drepturile copilului, prevenirea şi combaterea
abuzului/ neglijării/ exploatării şi a violenţei în familie etc.;
Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi
combaterea discriminării (inclusiv acţiuni pentru promovarea
copiilor romi, copiilor cu dizabilităţi

Colaborarea cu instituţii publice cu responsabilităţi în domeniu
(şcoli, spitale, medici de familie), în vederea promovării şi
respectării drepturilor copilului (educaţie, sănătate, identitate
etc.
şi Mediatizarea Telefonului de urgenţă (0263983, 116111) şi
oferirea de servicii de consiliere de către personalul din cadrul
intervenţiei
Centrul de primire în regim de urgență ”Copiii străzii” Bistrița;
de servicii
Colaborarea cu instituţiile relevante de pe plan judeţean pentru

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă
Socială

Conform planului
de control
Conform planului
de control
Permanent
Permanent

Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție
Socială

Sem. I 2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Sem I
2019

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
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Nr.
crt.

24.

25.

Obiective prevăzute în anul
Acțiuni pentru realizarea obiectivului
2019
pentru
reabilitarea
şi prevenirea şi intervenţia în reţeaua interinstituţională în
reintegrarea
socială
a situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.
copiilor
victime
ale
abuzului,
neglijării
si
exploatării copilului
Responsabilizarea şi
sprijinirea familiei pentru
creşterea, îngrijirea şi
educarea propriilor copii

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

2019 (trimestrial)

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Monitorizarea şi raportarea cazurilor de copii ai căror părinţi
sunt plecaţi la muncă în străinătate

Furnizarea de servicii de tip rezidenţial pentru copiii separaţi
temporar sau definitiv de familie la nivelul DGASPC BN.
Furnizarea de servicii de tip familial pentru copiii separaţi
temporar sau definitiv de familie la nivelul DGASPC BN.
Furnizarea de servicii de prevenire a separării copilului de
familie şi continuarea programelor de sprijin pentru prevenirea
abandonului (planificare familială, monitorizarea femeilor
gravide, etc) şi instituţionalizării şi susţinerea reintegrării în
familie la nivelul DGASPC.
Menţinerea/îmbunătăţirea Asigurarea standardelor de calitate în serviciile sociale pentru
calităţii serviciilor sociale copii ale DGASPC
Realizarea de acţiuni pentru promovarea adopţiei – informare
pentru copil şi familie
şi
mediatizare pentru recrutarea de familii adoptive,
sensibilizarea familiilor în scopul adopţiei copiilor greu
adoptabili.
Extinderea, dezvoltarea şi cresterea calitătii reţelei de asistenţă
maternală.

2019
2019

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Recrutarea şi evaluarea situației socio- psiho-materiale a unor
noi solicitanţi la postul de asistent maternal profesionist în
vederea atestării şi angajării ( in limita posturilor disponibile) .
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Realizarea de cursuri de calificare iniţială pentru aproximativ
30 de solicitanţi.

Termen de
realizare
2019

Angajarea unui număr 10 asistenți maternali profesioniști în
cadrul proiectului TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor, cod 127169, la care DGASPC BN este
partener si a altor 5 in limita bugetului instituției;

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Realizarea unui număr de câte 5 de şedinţe administrative
lunare şi a 10 grupuri de suport lunare (obligatorii pentru toţi
AMP).
Realizarea de vizite la domiciliul asistenţilor maternali
profesionişti, sau întâlniri de consiliere cu încercarea respectării
frecvenţei recomandate de standardele în vigoare
Realizarea unui curs de formare continuă a asistenţilor
maternali profesionişti şi oferirea de suport specializat în
abordarea problemelor dificile ce ţin de relaţionarea cu copiii
plasaţi care traversează perioade dificile.
Realizarea unei întâlniri cu copiii plasati la asistenţii maternali
profesionişti pentru dezbaterea problemelor legate de
provocările pre-adolescenţei şi adolescenţei.
Realizarea vizitelor de monitorizare a dezvoltării, stării de
sănătate şi integrării familiale, sociale şi şcolare a copiilor
plasaţi (la domiciliu sau în alte locuri) cu încercarea respectării
frecvenţei recomandate de standardele în vigoare
Realizarea evaluărilor în vederea întocmirii rapoartelor de
revizuire ale nevoilor copiilor, ale revizuirii Planurilor
individualizate de protecţie şi ale reevaluarilor trimestriale a
situaţiei acestora, cât şi pregatirea şi transmiterea acestora la
AJPIS.
Realizarea consilierii părinţilor biologici şi a rudelor copiilor
plasaţi în vederea pregătirii reintegrării lor familiale sau a

Instituția
responsabilă

2019
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Furnizarea de servicii de evaluare şi monitorizare pentru
copiii cu handicap

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de
viaţă independentă în serviciile rezidenţiale de la nivelul
DGASPC
Realizarea de acţiuni de informare şi consiliere a tinerilor din
serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC cu privire la
deprinderile de viaţă independentă şi facilităţile şi măsurile de
suport oferite de stat.
Asigurarea de suport pentru accesul la o locuinţă, prin
încheierea de parteneriate cu instituţii/ autorităţi publice,
organizaţii neguvernamentale, etc.;

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Dezvoltarea rețelei de terapie și recuperare la domiciliu pentru
copii cu dizabilități

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

deschiderii procedurii de adopţie
Realizarea “Serbării de 1 Iunie”.
-Realizarea “Serbării de Moş Crăciun” pentru copii plasaţi

26.

27.

28.

Creşterea
accesului
copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi la
serviciile
de
recuperare/
reabilitare
şi
servicii
educaţionale

Sprijinirea
integrării
socio-profesionale
a
tinerilor care urmează să
părăsească sistemul de
protecţie
şi
a
altor
categorii vulnerabile de
tineri

Înfiinţare de servicii noi
destinate copiilor

Diversificarea rețelei de servicii de terapie și recuperare pentru
copii cu dizabilități, dezvoltarea rețelei de recuperare la
domiciliu - echipa mobilă;
2019

29.

Dezvoltarea
Încheierea de contracte de parteneriat şi colaborarea cu
parteneriatului
public
privat
în
vederea furnizorii privaţi de servicii sociale din judeţ şi/sau cu alte
dezvoltării/
înfiinţării organizaţii neguvernamentale
descentralizării serviciilor

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu
handicap în centrele rezidenţiale şi centrele de recuperare din
cadrul DGASPC Bistrița Năsăud;

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Furnizarea de servicii de evaluare, monitorizare, informare,
consiliere şi orientare pentru persoane cu handicap;

2019

Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru persoane cu
dizabilităţi ale DGASPC B-N;

2019

Creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de
sănătate şi la infrastructurile care furnizează aceste servicii;

2019

Furnizarea serviciilor de calitate cu privire la acordarea
facilităţilor financiare pentru persoanele cu dizabilităţi;

2019

Îmbunătăţirea sistemului de acordare a gratuităţilor privind
transportul persoanelor cu dizabilităţi;

2019

Evaluarea
/
reevaluarea
persoanei
în
vederea
încadrării/reîncadrării/neîncadrării într-un grad de handicap.

2019

Furnizarea de servicii în cadrul Centrului de Recuperare şi
Dezvoltarea/ diversificarea Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Beclean (defalcat, pe
serviciilor
oferite cele trei centre din structură) ;
persoanelor cu dizabilităţi
o Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică

2019

30.

Creşterea gradului de
accesibilizare pentru
persoanele cu dizabilităţi la
servicii publice precum şi
la alte categorii de servicii
şi bunuri

31.

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Sf. Luca Beclean (CRRN Sf. Luca)
o Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Promovarea
sociale
32.

33.

34.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

pentru Adulți cu Alzheimer Beclean (CRRNAA)
o Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Tineri cu Handicap Beclean (CRRNTH)
o Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu
Handicap, Nuşeni (CIAPH)
o Centrul de Servicii de Recuperare Neuropsihiatrică
Ambulator Nuşeni
Centrul de Servicii de Recuperare Neuropsihiatrică Ambulator
Bistriţa
Înfiinţarea unor locuinte protejate pentru persoanele adulte cu
handicap cu posibilitatea de a accesa servicii de recuperare la
centrele rezidențiale cele mai apropiate
serviciilor Promovarea serviciilor sociale furnizate de către DGASPC sau
de ONG-uri care activează în domeniu şi care răspund nevoilor
individuale şi de grup ale beneficiarilor prin: materiale
informative, comunicate, conferinţe de presă şi prezentări.

Creşterea accesului pentru Informarea şi consilierea persoanelor cu handicap din
un număr cât mai mare de evidenţa DGASPC B-N cu privire la posibilitatea accesului la un
persoane cu dizabilităţi pe loc de muncă.
piaţa deschisă a forţei de
Colaborarea cu organizaţii neguvernamentale,
AJOFM şi
muncă
agenţi economici, în vederea sprijinirii integrării profesionale a
persoanelor cu handicap.
Prevenirea
violenţei
în
familie
şi
promovarea
colaborării
interinstituţionale
în
vederea
diminuării
fenomenului

Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii
de informare, distribuire de materiale publicitare/ informative
Încheiere de parteneriate de colaborare cu instituţii publice sau
private cu activităţi în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

2019

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

2019

2019
2019

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
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Nr.
crt.

35.

36.

37.

Obiective prevăzute în anul
Acțiuni pentru realizarea obiectivului
2019
Menţinerea/îmbunătăţirea
Furnizarea de servicii specializate în centrele rezidențiale si în
standardelor de calitate din serviciile alternative din cadrul DGASPC.
cadrul serviciilor pentru
persoane vârstnice de la Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru persoane
nivelul DGASPC B-N
vârstnice ale DGASPC B-N.

Termen de
realizare
2019

Promovarea
participării
Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii
persoanelor vârstnice la
de informare, distribuire de materiale publicitare/ informative.
viaţa societăţii

2019

Dezvoltarea
şi
diversificarea
serviciilor
sociale
destinate
persoanelor vârstnice şi
descentralizarea

2019

Evaluarea periodică a nevoilor locale, transmiterea de
recomandări privind serviciile necesare şi informarea primăriilor
cu privire la responsabilităţile locale pentru înfiinţarea de
servicii alternative/ de prevenire; monitorizare servicii înfiinţate
şi colaborare, după caz.

2019

Instituția
responsabilă
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
Primăriile de pe raza
județului BN
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CAPITOLUL 6
POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Programul „România Digitală” – achiziția de table inteligente
și tablete
Reducerea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu.
Monitorizarea absențelor

1.

2.

Creșterea performanței
sistemului de învățământ

Asigurarea și modernizarea
bazei materiale a
învâțământului
preuniversitar

Integrarea cadrelor didactice în programe de formare
continuă, prin proiecte finanțate din fonduri structurale
Asigurarea progresului în carieră pe criterii de competență
profesională
Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale şi
admiterea în liceu
Cuprinderea tinerilor care nu au frecventat şcoala în
programul ,,A doua şansă”
Păstrarea claselor pregătitoare în învăţământul obligatoriu
Promovarea programului ,,Școală după școală”
Susținerea elevilor capabili de performanță
Analiza situației din învățământul special și integrarea copiilor
cu cerințe educative speciale
Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile
Modernizarea procesului de predare-învățare cu
ajutorul tehnologiilor informațiilor și comunicării
Conectarea tuturor școlilor la Internet prin conexiuni de mare
viteză
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii unităților școlare
pentru obținerea autorizațiilor de funcționare (sanitară și ISU)
Dotarea cu microbuze școlare
Asigurarea manualelor școlare

Termen de
realizare
2019

2019

Instituția
responsabilă
Inspectoratul Școlar
Județean

Inspectoratul Școlar
Județean
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Modernizarea atelierelor
profesional și tehnologic

școală

pentru

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

învățământul

Extindere/reabilitare/modernizare/dotare unități școlare
Programul ROSE – dotarea liceelor tehnologice și susținerea
elevilor cu risc de abandon școlar
3.

4.

Corelarea programelor
educaționale cu piața
muncii

Fundamentarea corectă a planului de școlarizare
Adaptarea curriculum-ului școlar la dispoziția școlii
Corelarea învățământului tehnic și profesional cu cerințele
agenților economici
Dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate

2019

Inspectoratul Școlar
Județean

Asigurarea
învățământului și
educației pentru
minoritățile naționale și
pentru grupurile
dezavantajate

Asigurarea condițiilor de însușire a limbii române și a limbii
materne de către elevi.

2019

Inspectoratul Școlar
Județean

2019

Inspectoratul Școlar
Județean

2019

Inspectoratul Școlar

Creșterea capacității de cuprindere a învățământului în limba
maternă
Dezvoltarea rețelei de mediatori școlari prin care se asigură
încurajarea participării populației rrome la învățământul
obligatoriu
Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru
învățământul în limba minorităților

5.

Implementarea și
generalizarea
programului ,,Şcoală după
şcoală”

6.

Susținerea programelor

Extinderea activităţii cu elevii după orele de curs asigurânduse condiţii de învăţare, recreere, sport, supraveghere şi
protecţie
Oferirea, în parteneriat cu Asociaţiile părinţilor, după orele de
curs, a unor activităţi de învăţare remedială sau de accelerare
a învăţării
Garantarea egalității de șanse și eliminarea
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Nr.
crt.

7.

8.

9.

10.

Obiective prevăzute în anul
2019
,,Șansa a doua prin
educație” în vederea
eliminării analfabetismului
și integrării pe piața muncii

Garantarea autonomiei
școlilor și a autonomiei
profesionale a cadrelor
didactice

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

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă
Județean

2019

Inspectoratul Școlar
Județean

2019

Inspectoratul Școlar
Județean

2019

Inspectoratul Școlar
Județean

2019

Inspectoratul Școlar
Județean

oricăror forme de discriminare
Facilități, politici și programe adecvate grupurilor vulnerabile
Programe suport pentru cei care au părăsit timpuriu școala
Instituționalizarea
autonomiei
școlilor
cu
asumarea
responsabilității față de performanțele școlii
Organizarea concursurilor pentru directorii de școli
Autonomia profesională a cadrelor didactice în transpunerea
personalizată a programelor școlare
Încurajarea formării consorțiilor școlare și asociațiilor
profesionale
Participarea școlilor și a cadrelor didactice în programe și
proiecte care aduc beneficii procesului didactic
Realizarea de parteneriate pentru schimbul de bune practici
cu unități școlare din țară și din străinătate
Participarea la programe de formare profesională pentru
dezvoltarea personală și creșterea performanței în cariera
didactică
Dezvoltarea de alternative educaționale
Formarea tinerilor prin activități sportive
Instituționalizarea participării în proiecte și programe cu teme
care sunt complementare față de curriculum
Asigurarea educației pentru sănătate și a educației ecologice
Susținerea educației civice, cultural artistice și științifice
Asigurarea educației prin sport, a educației rutiere și a
educației pentru dezvoltare durabilă
Corelarea sistemelor informatice existente
Creșterea accesibilității publice a datelor
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CAPITOLUL 7
CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în anul
2019
Creșterea capacității de
inovare și de creativitate
din perspectiva dezvoltării
durabile

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Educație complementară extacurriculară și extrașcolară

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă
Inspectoratul Școlar
Județean

Răspuns la nevoile de formare ale elevilor și părinților acestora
pentru dezvoltarea creativității și inovării
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CAPITOLUL 8
POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Obiective prevăzute în anul
2019
Creșterea capacității de
diagnostic și tratament

Medicamente

Resursa umană de
specialitate
Programele naționale de
sănătate

Infrastructura de sănătate

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Monitorizarea activității furnizorilor de servicii de asistență
medicală primară și ambulatorie de specialitate
Monitorizarea activității furnizorilor de servicii de asistența
medicală spitalicească
Derularea programelor de screening pentru principalele boli
cronice
Asigurarea continuității asistenței medicale prin centre de
permanență ale medicilor de familie
Realizarea programului de imunizări
Controlul respectării cadrului legislativ privind suplimentele
alimentare
Acoperirea teritoriului cu medici de familie și medici de
medicină dentară, care acordă asistență medicală
Creșterea numărului de specialiști din spitalele și
ambulatoriile de specialitate ale județului
Realizarea Programului de sănătate al femeii și copilului
Monitorizarea continua a programelor de boli transmisibile
(TBC,HIV-SIDA, boli cu transmitere sexuală)
Monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și
muncă
Programe de promovare a sănătății
Construcție și dotare „Centrul Județean de Radioterapie”

Termen de
realizare
Trimestrial

Instituția
responsabilă
Direcția de Sănătate
Publică

Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial

Direcția de Sănătate
Publică

Trimestrial

Direcția de Sănătate
Publică

Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial

Direcția de
Sănătate Publică

Trimestrial
Trimestrial
2020

U.P.U. – S.M.U.R.D. – Spitalul județean de Urgență Bistrița construire heliport pe terasa superioară a spitalului

2020

U.P.U.– S.M.U.R.D.– Spitalul județean de Urgență Bistrița reabilitare, modernizare, extindere și dotare

2020

Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare
2020

Instituția
responsabilă

Dezvoltarea infrastructurii spitalelor din județ (reabilitare,
modernizare , extindere)

Decembrie 2019

Direcția de
Sănătate Publică

Dotarea spitalelor cu aparatura și echipamente moderne

Decembrie 2019

Construire ansamblu de locuințe colective mici P+2E+M
destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști în
sănătate
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CAPITOLUL 9
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE
Nr.
crt.
1.

2.

Obiective prevăzute în anul
2019
Asigurarea informaţiilor
statistice oficiale
corespunzător nevoilor
naționale şi Sistemului
Statistic Naţional în
convergenţă cu Programul
Statistic European
Standardizarea şi armonizarea
cu normele europene a
producţiei statistice şi meta
datelor prin extinderea utilizării
surselor administrative de date
în toate domeniile statistice
Creşterea gradului de
satisfacere a necesităţilor
tuturor utilizatorilor de statistici
oficiale

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor pentru
cercetările statistice conform graficului cercetărilor statistice
anuale şi infraanuale în următoarele domenii:
- agricultură, silvicultură, mediu;
- industrie, investiţii, construcţii;
- comerţ interior şi exterior;
- turism, transporturi;
- cercetare-dezvoltare, inovare;
- demografie, piaţa muncii;
- nivel de trai, calitatea vieţii;
- educaţie, cultură;
- sănătate s.a.
Graficul cercetărilor statistice
- cercetări statistice care au ca surse de finanţare
bugetul de stat;
- cercetări statistice finanţate din fonduri externe;

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

-Întâlniri ale Comisiei de Dialog Social la nivelul Instituției
Prefectului
-Consultarea partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative
sau de altă natură, cu caracter economico-social
-Întâlniri în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
-Încheierea de parteneriate sau protocoale de colaborare cu
organizațiile neguvernamentale în vederea organizării de acțiuni
comune în sprijinul comunităților locale și/sau grupurilor
vulnerabile

Termen de
realizare
Conform
termenelor
stricte
prevăzute în
Graficul
cercetărilor
statistice
infraanuale
2019 anuale
2018

Instituția
responsabilă
Direcția Regională de
Statistică

2018

Instituția Prefectului
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Nr.
crt.
3.

4.
5.

6.

Obiective prevăzute în anul
2019
Îmbunătăţirea organizării
proceselor interne în
scopul eficientizării
activităţii
Imbunatatirea conditiilor
de desfasurare a activitatii
Adaptarea
administraţiei
publice
judeţene
la
obiectivele și exigențele
unei
administrații
moderne

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Modernizarea clădirii Palatului Administrativ în scopul creșterii
eficienței energetice și a îmbunătățirii condițiilor de muncă ale
angajaților

Termen de
realizare
2019-2020

Amenajare spatiu verde și instalare lift exterior aferent CJ BN

Instituția
responsabilă
Instituţia Prefectului

Consiliul Județean BN

Coordonarea procesului de elaborare şi implementare a
„Planului de acţiuni în vederea modernizării administraţiei
publice a judeţului Bistriţa-Năsăud în perioada 2018-2020” prin
armonizarea obiectivelor trasate în Strategia naţională 20142020 pentru consolidarea administraţiei publice, aprobată prin
H.G. nr. 909/2014, cu necesităţile şi posibilităţile existente pe
plan local

2019-2020

Consolidarea
capacităţii Coordonarea procesului de elaborare şi implementare şi
instituţionale a Instituţiei aplicarea efectivă a „Planului de acţiuni în vederea modernizării
Prefectului
–
judeţul
Instituţiei Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud în perioada 2018Bistriţa-Năsăud
2020”

2019-2020

Grupul Judeţean de
Modernizare a
Administraţiei Publice din
cadrul Instituţiei
Prefectului
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CAPITOLUL 10
POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

Obiective prevăzute în anul
2019
Activitatea de întreținere și
reparații în amenajările de
îmbunătățiri funciare
Activitatea de investiții noi
de îmbunătățiri funciare
Implementarea politicilor,
strategiilor în agricultură și
industria alimentară,
consultanță agricolă și
formare profesională

Monitorizare inspecții
tehnice, verificare și control
în domeniul agriculturii și
industriei alimentare și
statistică agricolă,
monitorizare piață

Comunicarea permanentă cu
centrele locale şi cu
serviciile/compartimentele/
birourile din cadrul APIA CJ
Bistriţa Năsăud și
informarea acestora în ceea

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Lucrări de I+R în amenajări de IF CES BH Lechința
Lucrări de E+I în Amenajările de Desecare + CES din
județul BN
Combaterea eroziunii solului și Desecare pe Valea Budești
Inferior
Monitorizarea politicilor și strategiilor în agricultură
Formare profesională, promovare și elaborare proiecte
Implementarea politicilor și strategiilor din industria
alimentară și de promovare a schemelor de calitate
Monitorizarea și plata ajutoarelor de minimis pentru
aplicarea Programelor de susținere a crescătorilor de porci
din rasa bazna și/sau mangalița, a producătorilor de
tomate în spații protejate și a crescătorilor de ovine pentru
comercializarea lânii de oaie
Monitorizarea
activităților
din
domeniul
industriei
alimentare
Monitorizarea activităților din domeniul inspecțiilor de stat
pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea
legumelor și fructelor
Monitorizarea activităților din domeniul organismelor
modificate genetic și fertilizanți
Monitorizarea activităților din domniul vitivinicol
Monitorizarea activităților din domeniul inspecțiilor de stat
în agricultura ecologică
Statistica agricolă
Pregătirea / elaborarea și transmiterea acestor documente

Termen de
realizare
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2020

Instituția
responsabilă
Unitatea de
Administrare a Agenției
Naționale de
Îmbunătățiri Funciare
Bistrița-Năsăud

2019 – conform
solicitărilor
Conform
reglementărilor
legale în vigoare

Direcția pentru
Agricultură Județeană

Conform
reglementărilor
legale în vigoare

Direcția pentru
Agricultură Județeană

Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean
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Nr.
crt.

6.

7.

Obiective prevăzute în anul
2019
ce priveşte legislaţia
comunitară, modificarea
PNDR şi transmiterea
oricăror informaţii necesare
desfăşurării activităţii
Gestionarea riscurilor
identificate la nivelul
Centrului Judeţean Bistriţa
Năsăud, împreună cu
ofiţerul de risc
Promovarea imaginii APIA

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

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

Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Oferirea de informaţii fermierilor si mass-mediei atât prin
consiliere directă la sediul APIA CJ Bistriţa Năsăud cât si
prin e-mail sau telefon privind activitatea Agenţiei şi
programele derulate de aceasta pentru accesarea
fondurilor europene ca mecanisme de susţinere financiară

Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Elaborarea,
informative

redactarea

şi

difuzarea

de

materiale

Transmiterea de comunicate / informări de presă pe teme
de interes privind activitatea Agenţiei
Participarea la emisiuni radio şi TV
Informări tip caravana în uat-uri

8.

Realizarea de instruiri

Informarea fermierilor cu privire la depunerea cererii
unice de plata pentru Campania 2019, precum si a
celorlalte masuri de sprijin derulate de APIA in Campania
2019
Instruirea personalului din cadrul serviciilor precum şi a
consilierilor de la nivelul centrelor locale şi altor servicii
(după caz) pentru însuşirea manualelor de proceduri,
ghidurilor de control, supracontrol, a paşilor tehnici, a
instrucţiunilor privind utilizarea aplicaţiilor electronice

Până la 01.03.2019
Permanent

Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Semestrial

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

primite pentru formele de sprijin derulate în cadrul
instituției
Informarea
desfaşurare
acestora a
financiar
Gestionarea

9.

Acordarea ajutorului
financiar FEGA în cadrul
programului pentru şcoli

solicitanţilor cu privire la regulile de
ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţia
formularelor necesare solicitării sprijinului
administrativă a cererilor de plată

Până la 02.04.2019
se depunere cereri
pentru semestrul I
an școlar
2018/2019
03.04-0.06.2019
verificare cereri
depuse.
Pâna la 15.08.2019
depunere cereri
pentru semestrul II,
an școlar
2018/2019
16.08-0.10.2019
verificare cereri
depuse
Pâna la 10.09.2019
se depune cererea
pentru aprobare
/actualizare
solicitant, an școlar
2018/2019
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Nr.
crt.
10.

Obiective prevăzute în anul
2019
Acordarea sprijinului
comunitar pentru
restructurarea/reconversia
plantaţiilor viticole

11.

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

12.

Acordarea ajutorului
financiar comunitar și
național în sectorul apicol

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Informarea solicitanţilor cu privire la regulile de
desfăşurare ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţia
acestora a formularelor necesare solicitării sprijinului
financiar
Gestionarea
Informarea
desfaşurare
acestora a
financiar

administrativă a cererilor de plată
solicitanţilor cu privire la regulile de
ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţia
formularelor necesare solicitării sprijinului

Termen de
realizare
Permanent în
funcţie de
finalizarea
măsurilor din
planurile aprobate

Instituția
responsabilă
Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Permanent în
funcţie de apariția
actelor normative

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Gestionarea administrativă a cererilor de plată
Informarea solicitanţilor cu privire la regulile de
desfăşurare ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţia
acestora a formularelor necesare solicitării sprijinului
financiar
Gestionarea administrativă a cererilor de plată

Până la 01.08.2019
depunere cereri

02.08-0.09.2019
verificare cereri
13.

14.

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

Verificarea respectării angajamentelor asumate de către
fermieri pentru cererile de plată depuse în anii anteriori:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 și luarea măsurilor ce se
impun în cazul nerespectării angajamentelor

Până la data de
31.12.2019

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul

Informarea solicitanţilor şi punerea la dispoziţia acestora a
formularelor necesare

permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Primirea cererilor anuale de plată

01.01-31.01.2019
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Nr.
crt.

15.

16.

17.

Obiective prevăzute în anul
2019
animalelor pasari
Măsura 14, pachetul A-plăți
privind bunăstarea
animalelor porcine, pachetul
B – plăți privind bunăstarea
animalelor păsări

Acordarea ajutoarelor de
stat pentru motorina
utilizată în agricultura cf.
HG.1174/2014 SI OMADR
1727/2015
Acordarea ajutoarelor de
stat pentru ameliorarea
raselor de animale și
menținerea registrului
genealogic

18.

Renta agricolă

19.

Ordinul nr. 857/2016
privind aprobarea schemei
de ajutor de stat, Sprijin
pentru prima împădurire şi
crearea de suprafeţe
împădurite

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Primirea, operarea, verificarea deconturilor justificative,
emiterea
situațiilor
centralizatoare,
eliberarea
adeverințelor, autorizarea la plată
Informarea solicitanţilor şi punerea la dispoziţia acestora a
formularelor necesare
Primirea cererilor anuale de plată
Primirea, operarea, verificarea deconturilor justificative,
emiterea
situațiilor
centralizatoare,
eliberarea
adeverințelor, autorizarea la plată
Informarea solicitanţilor şi punerea la dispoziţia acestora a
formularelor necesare
Primire, înregistrare, emitere acorduri prealabile și acorduri
rectificative
Primirea, înregistrarea, introducerea în aplicația electronică
a cererilor de plată, întocmirea centralizatoarelor
Informarea solicitanţilor şi punerea la dispoziţia acestora a
formularelor necesare
Primire, înregistrare, emitere acorduri inițiale

Primirea, înregistrarea, introducerea în aplicația electronică
a cererilor de plată, întocmirea centralizatoarelor
Informarea solicitanţilor şi punerea la dispoziţia acestora a
formularelor necesare
Primire documente, vizare carnete rentieri
Informarea solicitanţilor cu privire la regulile de
desfaşurare ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţia
acestora a formularelor necesare solicitării sprijinului
financiar- sesiunea a treia – 11 dec 2018- 28 iunie 2019
Depunerea cererilor de sprijin

Termen de
realizare
trimestrial

Instituția
responsabilă

trimestrial

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

01.03-15.05.2019
Trimestrial
Permanent
Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Trimestrial
Trimestrial
01-15.12.2019
pentru anul 2020

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Trimestrial
01.03-31.08.2019
vizare carnete
rețineri
Permanent

01.12.201828.06.2019

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean
Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Gestionarea administrativă a cererilor de plată

Termen de
realizare
07.07.201931.12.2019

Gestionarea administrativă a cererilor de plată din sesiunile
anterioare (sesiunea 1)

Permanent

Informarea solicitanţilor cu privire la regulile de
desfaşurare ale acestei măsuri şi punerea la dispoziţia
acestora a formularelor necesare solicitării sprijinului
financiar Gestionarea administrativă a cererilor de plată

Permanent în
funcție de apariția
actelor normative

20.

Acordarea sprijinului
comunitar pentru investiții
în sectorul vinicol

21.

Controlul clasic al BF-urilor Controlul clasic pe teren conform procedurilor in vigoare și
agricole
atributate
ca transmiterea rezultatelor serviciului IACS/LPIS-Anexa 17b
neagricole sau corectarea
acestora unde este cazul

15.06.2019

22.

Realizarea controlului pe
teren

30.06.2019

23.

Realizarea controlului
GAEC_1

24.

Alte activităţi legate de

Instruirea inspectorilor de teren de la nivelul centrelor
județene cu privire la metodologia de control pentru
campania 2018
Planificarea
şi
organizarea
(inclusiv
pregătirea
dosarelor/hărților) controalelor pe teren pe baza
eşantionului cu fermierii selectionaţi 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
Controlul clasic pe teren conform procedurilor în vigoare

Monitorizarea activităţilor de control (pe teren și prin

5 zile de la data
primirii eşantionului
de control

Instituția
responsabilă

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

01.07-30.09.2019
15.10.2019
01.11-31.12.2019

Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean
Agenția de Plăți și
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Nr.
crt.

25.

26.

Obiective prevăzute în anul
2019
control în teren

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

Constatarea, înregistrarea și
urmărirea recuperării
creanțelor

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
teledetecție) pentru campania 2018 (dosare controlate,
echipe mobilizate, alte resurse mobilizate, stadiul
introducerii rezultatelor in sistemul IT, etc.), evaluarea
internă a campaniei de control și propuneri de îmbunătățire
și eficientizare a activităţilor de control clasic pe teren
pentru campania următoare de control
Instruire personal primire cereri SAPS IPA-Online

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

15.02 - 18.02.2019

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Informare și instruire fermieri privind depunerea cererilor
SAPS IPA-Online
Instruirea de către personalul APIA în utilizarea aplicației
IPA - Online, a persoanelor care pot ajuta fermierii să-și
identifice corect parcelele agricole utilizate
Autorizarea la plată regulara campania SAPS 2018

15.02 - 01.03.2019

Primire cereri unice de plata Campania 2019

01.03 - 15.05.2019

Actualizari LPIS pe baza controalelor pe teren

03.06 - 31.07.2019

Rezolvarea supradeclararilor – control preliminar

16.05 - 30.09.2019

Efectuarea controalelor administrative

12.03 - 16.03.2019
03.01 - 30.06.2019

16.05 2019 30.06.2020

Autorizarea dosarelor pentru
2019

plată in avans

Campania 16.10-30.11.2019

Autorizarea dosarelor pentru
2019

plată regulara

Campania

Înregistrare, comunicare, urmărire și recuperarea debitelor

02.12.2019 30.06.2020
Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
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Nr.
crt.
27.

28.

29.

30.

31.

Obiective prevăzute în anul
2019
Respectarea tuturor
etapelor pe care le implică
execuţia cheltuielilor care se
efectuează din fondurile
publice
Efectuarea plăţilor către toţi
beneficiarii formelor de
sprijin și contabilizarea
tuturor operaţiunilor
aferente sumelor autorizate
şi plătite de Centrul
Judeţean Bistriţa Năsăud
din bugetul naţional
Efectuarea plăţilor către
furnizorii de bunuri şi
servicii şi înregistrarea în
contabilitate a obligaţiilor şi
plăţilor aferente
Asigurarea APIA CJ Bistriţa
Năsăud cu personal
competent capabil să-şi
îndeplinească atribuţiile de
serviciu şi să facă faţă
provocărilor /modificărilor
în domeniu
Reprezentarea
intereselor
institutiei sub urmatoarele
aspecte:
- formularea şi promovarea
apărărilor, căilor de atac
ordinare şi extraordinare,
precum și a oricăror alte
acte de procedură în litigiile
în care APIA CJ BN este
parte;

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare: angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor

Termen de
realizare
Permanent

Instituția
responsabilă
Județean

Înregistrarea obligaţiilor de plată în baza centralizatoarelor
primite de la SMS, efectuarea plăţilor și contabilizarea
sumelor plătite

Permanent

Înregistrarea obligaţiilor de plată pe baza documentelor
primite de la furnizori, efectuarea plăţilor și contabilizarea
sumelor plătite

Permanent

Extinderea procesului de instruire a salariaţilor de la toate
nivelele agenţiei (acces egal la formare profesională)

Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Studierea cu celeritate a actelor de procedură comunicate
către instituția noastră, în vederea stabilirii termenelor de
realizare a apărărilor, solicitării documentaţiei şi elaborării
strategiei

Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

44

Nr.
crt.

32.

Obiective prevăzute în anul
2019
asigurarea
apărării
drepturilor şi intereselor
legitime ale APIA CJ BN în
faţa
instantelor
judecătorești
de
toate
gradele, a organelor de
urmărire penală, precum şi
a tuturor autorităţilor şi
organelor administrative cu
atribuţii jurisdicționale, în
baza
delegaţiei
de
împuternicire
“Înregistrarea în Sistemul
integrat de cadastru și carte
funciară a imobilelor de pe
teritoriul județului BistrițaNăsăud”

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de
UAT, aflate în derulare și finanțare din bugetul local al
UAT-urilor Ilva Mare, Ilva Mică, Lunca Ilvei, Măgura Ilvei,
Poiana Ilvei și Telciu
Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de
sector cadastral din cadrul a 12 UAT-uri, aflate în derulare,
finanțate II din bugetul propriu al ANCPI

31 dec 2019

OCPI BN

31 oct. 2019

OCPI BN

Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de
sector cadastral din cadrul a 31 UAT-uri, aflate în derulare,
finanțate III din bugetul propriu al ANCPI

31 oct. 2019

OCPI BN

Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de
sector cadastral din cadrul a 5 UAT-uri, aflate în derulare,
finanțate IV din bugetul propriu al ANCPI

31 oct. 2019

OCPI BN

Continuarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de
UAT Bistrita

permanent

OCPI BN

Încheierea de noi contracte de finanțare multianuale
(2019-2021) cu UAT-urile eligibile pentru lucrări de
înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral

30 iunie 2018

OCPI BN
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Întâlniri de lucru cu persoanele fizice/juridice autorizate și
cu reprezentanții UAT-urilor, în vederea participării la
aceste acțiuni de importanță națională

Termen de
realizare
permanent

Instituția
responsabilă
OCPI BN
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CAPITOLUL 11
POLITICI DE MEDIU. APE ȘI PĂDURI
Nr.
crt.

1.

2.

Obiective prevăzute în anul
2019

Monitorizarea și
îmbunătățirea calității
mediului

Îmbunătățirea
managementului deşeurilor
și substanţelor periculoase

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Monitorizarea calităţii factorilor de mediu – aer, apa, sol,
vegetaţie
Dezvoltarea și optimizarea staţiei automate, parte a Reţelei
Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului
Monitorizarea radioactivităţii prin staţia de radioactivitate
Validarea datelor de calitatea aerului pentru anul 2018 în vederea
respectării obligaţiilor de raportare anuală către Comisia
Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu
Raportul privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2018,
cu referire la toţi poluanţii care intră sub incidenţa Directivei
2008/50/CE transpusă în legislaţia românească prin Legea
104/2011 privind calitatea aerului
Realizarea inventarului privind emisiile de poluanți în atmosferă –
anul 2018
Monitorizarea cantităţilor de deşeuri reciclabile şi menajere
colectate/valorificate/eliminate prin Centrul de Management
Integrat al Deşeurilor Tărpiu
Colectarea, validarea şi procesarea la nivel naţional a datelor
privind deşeurile pentru anul 2018
Monitorizarea cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţă şi a
deşeurilor de ambalaje colectate, valorificate, eliminate în anul
2018
Monitorizarea cantităţilor de DEEE colectate, valorificate,
eliminate în anul 2018
Monitorizarea numărului de VSU şi a cantităţilor de deşeuri
rezultate din dezmembrarea VSU pentru anul 2018
Monitorizarea stocurilor de echipamente cu conţinut de PCB
precum şi a celor eliminate prin operatori autorizaţi,
prin
completarea în aplicație SIM (Sistem Integrat de Mediu) a datelor
aferente anului 2017

Termen de
realizare
Permanent
2019

Instituția
responsabilă
Agenția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

Permanent
2019
2019

2019
Permanent

Agenția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

2019
2019
2019
2019
2019
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Nr.
crt.

3.

4.

Obiective prevăzute în anul
2019

Participarea publicului în
luarea deciziilor privind
mediu

Conservarea biodiversității
și utilizarea durabilă a

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Colectarea şi validarea datelor privind cantităţile de uleiuri uzate
la nivel judeţean pentru anul 2018
Întocmirea inventarului privind operatorii economici din judeţ,
deţinători de materiale/articole/deşeuri cu conţinut de azbest,
pentru anii 2018
Întocmirea inventarului privind mercurul şi compuşii cu mercur,
pentru anii 2018
Realizarea bazei de date privind operatorii economici din judeţ
care deţin metale restricţionate şi compuşii ai acestora, pentru
anii 2018
Realizarea
inventarului
privind
operatorii
economici
importatori/producători/utilizatori de substanţe periculoase ca
atare, în amestecuri sau în articole, prin completarea în aplicația
SIM (Sistem Integrat de Mediu) a datelor aferente anului 2018
Realizarea inventarului - anul 2019 - a cantitatilor de deseuri
periculoase și nepericuloase transportate în conformitate cu HG
1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și
nepericuloase în România
Colectarea de date privind cantitațile de deșeuri de baterii și
acumulatori colectate/tratate in județul Bistrița Năsăud pentru
anul 2018
Identificarea publicului interesat/posibil afectat (agenţi economici
și persoane fizice) în faze cât mai incipiente ale realizării unui
obiectiv economic sau de altă natură (înaintea realizării efective a
obiectivului, încă din stadiile de plan/program sau proiect) şi
asigurarea participării la luarea deciziilor încă din aceste etape
Creşterea gradului de informare a publicului şi responsabilizarea
publicului prin consultarea acestuia în luarea deciziilor la punerea
în funcţiune a obiectivelor noi sau la modificarea activităţilor
existente
Producerea energiei electrice din surse regenerable de energie
Analizarea şi/sau emiterea punctelor de vedere pentru planurile
de management elaborate de către custozi/administratori

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă

2019
2019
2019
2019

2019

2019
Permanent

Agenția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

Permanent

Permanent
Permanent

Agenția pentru
Protecția Mediului
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Nr.
crt.

5.
6.

Obiective prevăzute în anul
2019
componentelor sale

Monitorizare situri
contaminate/potențial
contaminate
Îmbunătăţirea accesului
publicului la informaţia de
mediu

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Eliberarea autorizaţiilor de mediu la solicitarea persoanelor fizice
şi juridice pentru desfăşurarea activităţilor de recoltare, capturare
şi/sau achiziţie şi comercializare a plantelor şi animalelor din flora
şi fauna sălbatică
Organizarea şi monitorizarea activităţilor de evaluare pentru
speciile de carnivore strict protejate, centralizarea datelor şi
efectuarea de propuneri de cote de recoltă pe fonduri de
vânătoare şi gestionari pentru sezonul de vânătoare 2019/2020
Emiterea punctelor de vedere in conformitate cu prevederile
articolului 5 din Ordinul ANRM nr. 125/2011 privind amplasarea
perimetrelor de exploatare in raport cu ariile naturale protejate;

Termen de
realizare
Permanent

Instituția
responsabilă
Bistrița-Năsăud

2019

Permanent

Derularea etapei de evaluare adecvată din cadul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru planuri/proiecte
susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar

Permanent

Participă în cadrul comisiilor constituite în vederea constatării
pagubelor produse de exemplarele din speciile de faună de
interes cinegetic culturilor agricole, silvice
şi
animalelor
domestice, conform HG nr. 1679/2008 privind modalitatea de
acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a
protecției fondului cinegetic nr.407/2006, precum şi obligațiile ce
revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi
agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea
pagubelor

permanent

Introducerea/actualizarea
datelor
referitoare
la
siturile
contaminate/potențial contaminate în baza națională de date și a
celor nou identificate dacă va fi cazul
Răspuns la solicitările de informaţii de mediu, în conformitate cu
prevederile Legii nr.544/2001 şi normelor de aplicare, ale
HG.nr.875/2005 privind informaţia de mediu şi a Ordinului MAPM
1182/2002

Permanent
Permanent

Agenția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud
Agenția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud
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Nr.
crt.
7.

8.

9.

10.

11.

Obiective prevăzute în anul
2019
Susţinere proiecte de
finanţare prin fonduri
europene şi guvernamentale
Îmbunătăţirea gradului de
conștientizare a cetățenilor
și de educaţie ecologică

Elaborarea şi aplicarea
politicilor în domeniul
mediului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Întocmire proiect în vederea elaborării planurilor de management
pentru ariile protejate de interes comunitar neatribuite în custodie
– finanțare POIM 2014/2020
Actualizarea bazei de date cu proiecte din domeniul protecţiei
mediului, derulate în judeţul Bistriţa-Năsăud
Organizarea de diverse acţiuni pentru a marca evenimentele din
calendarul ecologic şi pentru conştientizarea cetăţenilor cu privire
la protecţia mediului
Implementarea proiectului de educaţie ecologică „Provocare la
reciclare! ” derulat de APM BN, în parteneriat cu ISJ BN şi
Asociaţia RoRec- reprezentant local Î.I. Mina Nedelea
Monitorizarea implementării măsurilor din Planul Local de Acţiune
pentru Mediu
Actualizarea Planului Judeţean pentru Gestionarea Deşeurilor, în
colaborare cu Consiliul Județean Bistrița - Năsăud

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă
Agenția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

Permanent
Permanent

Agenția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

2019
semestrial
2019

Colaborarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud în vederea
întocmirii Raportului de monitorizare a Planului de menținere a
calității aerului pentru județul Bistrița Năsăud 2018- 2020

2019

Număr controale propuse
1112, din care:
-planificate 382
-neplanificate 730

Deplasarea pe raza județului la obiectivele propuse și efectuarea
de controale
Colaborarea cu alte instituții deconcentrate şi descentralizate

31.12.2019

Gospodărirea durabilă a
resurselor de apă, protecţia
împotriva inundaţiilor,
asigurarea monitoringului
adecvat hidro-meteorologic,
protecţia surselor de apă,
îmbunătăţirea calităţii apei

Acţiuni de verificare pentru actualizarea dosarelor de obiectiv
privind folosirea, protecţia resurselor de apă/albiilor minore
programate la folosinţele de apă
Contribuţie la constituirea Fondului Naţional de Date Hidrologice

2019

Inspecţii planificate la folosinţele de apă pentru verificarea
gradului de conformare al acestora la legislaţia în domeniul apelor
şi la actele de reglementare deţinute

2019

31.12.2019

2019

Agenția pentru
Protecția Mediului
Bistrița-Năsăud

Garda Națională
de Mediu
Serviciul
Comisariatul
Județean
Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud
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Nr.
crt.

12.

13.

14.

15.

Obiective prevăzute în anul
2019
până la atingerea stării bune
a apelor
Reducerea vulnerabilităţii la
efectele schimbărilor
climatice prin îmbunătăţirea
capacităţii de răspuns la
nivel local în situaţii de
urgenţă generate de
inundaţii ori secetă
Satisfacerea cerinţelor
Directivei Cadru privind Apa
a Uniunii Europene în
vederea atingerii stării bune
a apelor
Realizarea proiectelor de
investiţii de alimentare cu
apă, canalizare şi staţii de
epurare ape uzate
orăşeneşti în scopul
implementării directivelor
europene în domeniul
apelor, în vederea
respectării angajamentelor
europene şi internaţionale în
acest domeniu
Îmbunătăţirea prognozelor,
creşterea timpilor de reacţie
a autorităţilor implicate
precum şi îmbunătăţirea
exploatării controlate a
acumulărilor

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Inspecţii tematice impuse de autoritatea centrală de gospodărirea
apelor
Monitorizarea stării calitative a apelor din judeţ, bazinul
hidrografic Someș Tisa
Realizarea Planului tehnic de Gospodărire a Apelor

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă

2019
2019

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud

Stabilirea impactului activităţilor umane asupra corpurilor de apă
şi a calităţii în secţiunile de monitorizare prin elaborarea
programelor de gospodărire a apelor şi a sintezelor privind
folosirea şi protecţia resurselor de apă

2019

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud

Conformarea cu cerinţele 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

2019

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud

Transmiterea
informărilor,
atenţionărilor,
avertizărilor
meteorologice, hidrologice, de fenomene meteorologice
periculoase imediate, conform fluxului informaţional

2019

2019

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor BistrițaNăsăud

51

Nr.
crt.
16.

Obiective prevăzute în anul
2019
Infrastructura de apă și apă
uzată

17.

Program de dezvoltare
durabilă a pădurilor:
-eliminarea fenomenului
defrișărilor și exploatărilor
iraționale;
-oprirea fenomenului de furt
din patrimoniul național;
-program de reîmpădurire
pentru refacerea echilibrului
ecosistemelor afectate;
-îmbunătățirea gradului de
conștientizare, informare,
consultatre și participare a
tuturor cetățenilor, privind
mediul.

18.

Gestionarea
durabilă
a
fondului forestier național
printr-o
administrare
adecvată

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Proiect în analiză (AM POS Mediu) “Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud” –
Faza a II-a
Lucrări de regenerare a pădurilor - în total 47,95 ha, din care
23,83 ha regenerări naturale, 24,12 ha împăduriri și 4,51 ha
completări. Program în păduri proprietatea statului român:13,72
ha împăduriri, 22,86 ha regenerări naturale și 3, 9 ha completări.
Program în păduri ale altor proprietari, administrate de
D.S.Bistrița-Năsăud: 10.40ha împăduriri, 0.97 ha regenerări
naturale și 0.60 ha completări.
Lucrări de reconstrucție ecologică – perimetre de ameliorare a
terenurilor degradate, lucrări de îngrijire a plantațiilor pe 39.7 ha.

Termen de
realizare
2020

Instituția
responsabilă
Consiliul Județean

Sem. I 2019

12 ani de la
plantare

Acțiuni comune cu Poliția, Jandarmeria, Garda Forestieră și Garda
de Mediu Bistrița, pentru stoparea tăierilor ilegale de material
lemnos, prin programul ”Radarul pădurii”.

Permanent

Activități de educație ecologică și conștientizare a populației
referitor la importanța gestionării durabile a fondului forestier.
Implementarea procesului de certificare a managementului
forestier la nivelul Direcției silvice și a Ocoalelor silvice certificate
FSC.

Permanent

Identificarea tuturor pășunilor acoperite cu vegetație forestieră
care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca și pădure în
vederea administrării și protejării lor prin asigurarea serviciilor
silvice de către ocoalele silvice autorizate în condițiile legii
Identificarea suprafeţelor de fond forestier deţinute de persoane
fizice și juridice care nu au contacte de prestări servici
silvice/administare cu o structură silvică autorizată și dispunerea
măsurilor legale asfel încât să fie cât mai puține suprafețe pentru
care
nu
sunt
asigurate
administarea
sau
serviciile
silvice.Identificarea suprafețelor de fond forestier pentru care
proprietari sunt neidentificați sau decedați, pentru care nu s-a

Permanent

Direcția Silvică
Bistrița-Năsăud

Garda Forestieră
Județeană

2019
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
realizat dezbaterea succesorală respectiv pentru cei care nu pot
face dovada proprietății cu acte, notificarea uat-ului și a ocolului
silvic nominalizat, evaluarea eventualelor pagube și preluarea în
pază de catre ocolul silvic nominalizat
Aplicarea măsurilor legale pentru deținătorii de terenuri forestiere
care încalcă legislația silvică în vigoare
Întocmirea decontului justificativ pentru cheltuielile destinate
asigurări servicilor silvice pentru suprafețele de fond forestier de
maximum 30 de ha, inclusiv, conform Legi 46/2008 cu
modificările și completările ulterioare și a HG 864/2016 cu
modificările și completările ulterioare

19.

20.

Eficientizarea actului de
control privind respectarea
regimului silvic

Extinderea suprafețelor
împădurite ca suport al

Verificarea în vederea avizării/aprobării amplasării tăierilor de
masă lemnoasă conform amenajamentelor silvice și în deplină
concordanță cu prevederile legale în vigoare
Efectuarea de controale tematice la structuri silvice care asigură
administrare/servicii silvice a fondului forestier național
Efectuarea de controale inopinate la deținătorii/proprietarii și
administratorii de fond forestier național, în vederea constatării
dacă aceștia respectă regimul silvic
Acțiuni de control circulație material lemnos programate și
inopinate împreună cu IPJ BN și IJJ BN
Verificarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate
exploatarea, prelucrarea și comercializarea materialelor lemnoase
Verificarea documentațiilor depuse de cei îndreptățiți să
folosească sistemul integrat de urmărire a materialului lemnos
(SUMAL) și eliberarea documentelor prevăzute de actele
normative în vigoare
Verificarea respectării de către operatorii economici care introduc
pe piață lemn și produse din lemn, a obligației de a-și implementa
și utiliza un sistem ”due diligence”
Împădurirea de terenuri degradate inapte pentru culturile
agricole, cu fonduri de la bugetul de stat

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Permanent
Permanent

Permanent
Permanent

Garda Forestieră
Județeană

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Permanent
Permanent

Garda Forestieră
Județeană
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Nr.
crt.

21.

Obiective prevăzute în anul
2019
adaptării la efectele
schimbărilor climatice
(stabilizarea terenurilor,
combaterea deșertificării,
creșterea capacității de
absorbție a emisiilor de gaze
cu efect de seră)

Gospodărirea durabilă a
faunei cinegetice și piscicole

22.

Gestionarea deșeurilor

23.

Protecția mediului prin
conservarea biodiversității
Monitorizarea și
îmbunătățirea calității
aerului

24.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Acordarea sprijinului tehnic pentru deținătorii de terenuri în
scopul accesării de fonduri europeneîn vederea împăduririi
terenurilor agricole
Efectuarea controalelor anuale în perimetrele de ameliorare și în
suprafețele împădurite prin accesarea fondurilor europene
stabilirea lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea
reușitei definitive
Evaluarea corectă și profesională a efectivelor de vânat de pe
cuprinsul fondurilor cinegetice din județ, împreună cu gestionarii
fondurilor cinegetice
Propunerea cotelor de recoltă la speciile de vânat la care
vânătoarea este permisă în concordanță cu rezultatele evaluării și
cu reglementările în vigoare
Desfășurarea de acțiuni pentru prevenirea, reducerea și
combaterea faptelor de braconaj, împreună cu gestionarii
fondurilor cinegetice și cu cei ai IJP BN
Verificarea respectării legislației din domeniul cinegetic, precum și
a clauzelor contractuale de către gestionarii fondurilor cinegetice
Verificarea obiectivă și profesională a eventualelor pagube
produse de vânat la culturile agricole și silvice în scopul stabilirii
răspunderii pentru pagubele produse și a se putea stabili în timp
util ce măsuri trebuie luate în vederea limitării sau eradicării
acestor pagube
Construirea unei Staţii de Tratare Mecanico-Biologică (TMB), în
cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu
Elaborarea Planului Judeţean pentru Gestionarea Deşeurilor
Management participativ şi integrat al Rezervaţiei biosferei M-ţii
Rodnei (Parc Naţional-Sit Natura 2000).
Elaborarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul
Bistriţa-Năsăud

Termen de
realizare
Permanent

Instituția
responsabilă

Permanent

Permanent

Garda Forestieră
Județeană

Permanent
Permanent

Permanent

Garda Forestieră
Județeană
Inspectoratul
Județean de
Poliție
Garda Forestieră
Județeană

Permanent

2020

Consiliul Județean

2020
2020

Consiliul Județean

2020

Consiliul Județean

54

CAPITOLUL 12
POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
1. Modernizarea liniilor de joasă şi medie tensiune la
nivelul localităţilor :
Modernizare staţia de transformare 110/20 kV Unirea

1.

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

Termen de
realizare
2019

2019

Modernizare staţia de transformare 110/20 kV Năsăud

2019

Modernizare LES JT, branşamente şi firide zona PT Piaţa Mica, PT
Piaţa Morii 1 si PT Lupeni Loc. Bistriţa jud.BN

2019

Modernizare post de transformare PTA Nuşeni Sat si LEA MT Loc
Nuşeni Jud. BN

2019

Modernizare LEA JT şi branşamente din zona PTZ Beclean Blocuri
7, Loc. Beclean Jud BN

2019

Modernizare LEA JT si branşamente din zona PTA Beclean Biserica
Evreiasca, PTA Gh.Doja si PTCZ Blocuri 9 Loc. Beclean Jud BN

2019

Injecţie de putere şi modernizare posturi de transformare PTA 1
si PTA 2 Ciceu Giurgesti, LEA jt si branşamente din zona PTA 1 si
PTA 2 Ciceu Giurgeşti Jud. BN

2019

Construire LEA mt in vederea creşterii sigurantei in alimentarea cu
energie electrica Loc. Agriesel si Molişet jud.BN

2019

Relocare PTA Dumitra Sat 2 si modificare 120 m LEA in LES Loc
Dumita Jud BN

2019

Modernizare LEA JTsi branşamente din zona PTA Maieru CFR
Loc. Maieru Jud.BN

2019

Instituția
responsabilă
Societatea de
Distribuție a
Energiei Electrice
Transilvania Nord
Sucursala Bistrița
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Modernizare post de transformare PTMaieru Sat 1 Biserica, LEA
MT "Racord Maieru 1", LEA jt si branşamente din zona PTMaieru
Sat 1 Biserică Loc Maieru Jud. BN

Termen de
realizare
2019

Interconectare PL Năsăud la reţeaua LAN existentă

2019

Interconectare PL Beclean la reţeaua LAN existentă

2019

Interconectarea PL Lechinta la reţeaua LAN existentă

2019

Modernizare PT Orosfaia Fânaţe din Loc.Orosfoia Jud. BN

2019

Modernizare PT Milaş IAS Loc Milaş. Jud BN

2019

Modernizare PTA Herina Sat Loc Herina Jud BN

2019

Modernizare PTA Chiraleş Loc Chiraleş Jud BN

2019

Modernizare PTA Bungard Loc Bungard Jud BN

2019

Modernizare LES JT din staţia 110/20KV Unirea
Traian Banciu 1- PT Piaţa Morii 1 Bistriţa jud.BN

D9 ȋntre

PT

2019

Modernizare LEA JTsi branşamente din zona Runcu Salvei PTA 3
Loc. Runcu Salvei Jud.BN

2019

Injecţie de putere in LEAjt Unirea OIF Loc.Bistriţa Jud.BN

2019

Modernizare post de transformare PTA FIGA RDS, LESJT si
LEAMT in zona staţiunii Figa Bai Loc. Beclean Jud.BN

2019

Modernizare LES 20KV Bistrita Avicola 1 Loc Bistriţa Jud.BN

2019

Modernizare LEAMT din Staţia 110/20kV Unirea Axa Unirea Sebiş

2019

Instituția
responsabilă
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

Jud.BN
Modernizare posturi de transformare aeriene la SDEE Bistriţa

2019

Modernizare posturi de transformare (zidite) la Sucursala Bistriţa
Jud BN

2019

Injecţie de putere ȋn LEA jt in zona PTA2 Loc. Caianu Mic Jud.BN

2019

Modernizare LEA de MT din Staţia 110/20KVLechinţa
Lechinţa-Beclean si derivaţii Jud. BN

Axa

2019

Modernizare LEA de MT din Staţia 110/20KVLechinta
Lechinţa-Teaca si derivaţii Jud. BN

Axa

2019

Creşterea siguranţei in alimentarea consumatorilor din staţia
110/20kV Rodna prin lucrari de modernizare LEA 110kV NasaudRodna

2019

Lucrari de ȋntarire a reţelelor electrice ȋn amonte de punctele de
delimitare Ilva Mica –amplificare PTA

2019

Lucrari de ȋntarire a reţelelor electrice ȋn amonte de punctele de
delimitare -Piatra Fântanele

2019

Lucrari de ȋntarire a reţelelor electrice ȋn amonte de punctele de
delimitare -Prundu Bargaului-trifazare

2019

Lucrari de ȋntarire a reţelelor electrice ȋn amonte de punctele de
delimitare -Şieu Magherus Hala producţie

2019

Lucrari de ȋntarire a reţelelor electrice ȋn amonte de punctele de
delimitare – PTA si LEAjt Prundu Bargaului Valea Ciorii

2019

Extinderi reţele electrice şi electrificării Şieu Magheruş Cimitir

2019
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Extinderi reţele electrice şi electrificării Crainimat DN17

Termen de
realizare
2019

Extinderi reţele electrice şi electrificării Teaca La Gara

2019

Creșterea eficienței energetice a secțiilor externe ale Spitalului
Județean de Urgență situate pe strada Alba Iulia nr. 7, Bistrița
Creșterea eficienței energetice a secțiilor externe ale Spitalului
Județean de Urgență situate pe strada Ghinzii nr. 26, Bistrița

2020
2020

Instituția
responsabilă

Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud
Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud
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CAPITOLUL 13
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Nr.
crt.

1.

Obiective prevăzute în anul
2019

Modernizare drumuri
naționale secundare

2.

Reparații poduri

3.

Expertiză și proiectare

4.

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

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Ranforsare a sistem rutier a sectorului de drum DN 17D km
71+662-86+100 Rodna-Valea Mare
Finalizare Reciclare în SITU în grosime de 20 cm (10 cm aport +
10 cm asfalt existent frezat) cu acoperire mixtura asfaltică 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 asfaltică BA16 de 6
cm, a sectorului de drum DN 17C km 45 +000-60+000 TelciuDealul Ștefăniței
Reparații Pod pe DN17 C km 10+755 - Dumitra
Reparații Pod pe DN17 D km 45+010 - Feldru

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă
CNAIR SA-DRDP
Cluj-SDN Bistriţa

2019

2019

2019
2019-2020

Reparații Pod pe DN17 C km 18+680 Năsăud
Reparații Pod DN 17C km 23+430 Năsăud

2019
2019-2020

Consolidare drum DN 17D km 2+100-2+270 Beclenuț

2019-2020

Modernizare DJ 170, km 13+450 - 24+450,
Negrileşti-Breaza-limită cu judeţul Maramureş,
Modernizare DJ172 D lit. 2,3,4, Ilva Mică, limita cu jud Suceava
Modernizare DJ 173 C km 9+125-19+860 Buduș-Șieu
Modernizare DJ 172 D, Lot 1, km 5+115-11+578 tronson 2

2019

Modernizare Dj 172 D , Lot 5, km 75+353-93+132 , Măgura Ilvei
– Lunca Ilvei

2019

CNAIR SA-DRDP
Cluj-SDN Bistriţa

Consiliul Județean

2020
2019
2019
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CAPITOLUL 14
POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR. CONVERGENȚĂ DIGITALĂ

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acţiuni pentru realizarea obiectivului
Colaborare cu mass-media pentru informarea consumatorilor
asupra produselor care pot să prezinte risc pentru viață, sănătate
și interesele economice ale acestora
Organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua Mondială a
Consumatorilor

1.

Educarea și informarea
consumatorilor

Dezvoltarea acțiunilor educative, în particular a celor îndreptate
spre consumatorii tineri, astfel:
- Organizarea de întâlniri a specialiștilor CJPC cu elevii din școlile
bistrițene la orele de educație pentru sănătate și la orele de
dirigenție sau distribuirea unor materiale informative în scopul
educării lor în calitate de consumatori
Punerea la dispozitia consumatorilor a unor informatii de
specialitate pentru o mai buna autoprotectie individuala,
consilierea consumatorilor, mai ales cei care intra in contact direct
cu reprezentantii institutiiei, fie prin apel telefonic, prin email sau
cu ocazia depunerii unor sesizari si reclamatii direct la sediul CRPC
RNV Cluj CJPC Bistrita Nasud.

Termen
de realizare

Instituţia
responsabilă

Permanent

Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorului

Trim. I
ori de cîte ori
se solicită
permanent

Astfel, prin Punctele de Informare înfiinţate în cadrul proiectului
Phare 2006 – Asistentă în întărirea mişcării consumatoriste în
România se asigura materiale de informare şi acte legislative
actualizate; la solicitarea consumatorilor se asigura accesul
acestora la un calculator conectat la internet şi consultantă celor
care doresc să acceseze site-ul ANPC. Se asigura, la cerere, în
format tipărit informaţii de pe site-ul ANPC, respectiv legislaţia
actualizată.

60

Nr.
crt.

2.

3.

4.

Obiective prevăzute în anul
2019
Îmbunătăţirea sistemului de
comunicare cu beneficiarii și
cu reprezentanții massmedia, pentru asigurarea
unei imagini obiective a
activității instituției
Asigurarea unor servicii
publice de calitate prin
informatizarea integrală la
nivel judeţean

Realizarea controlului prin
teledetecție

5.

Menținerea în funcțiune și
extinderea rețelei
informatice, a tuturor
resurselor hardware, a
aplicațiilor informatice
specifice APIA și a asigurării
securității informatice

6.

Simplificarea procedurilor
administrative prin
promovarea platformei
electronice ”@dministrație
modern în slujba

Termen
de realizare

Instituţia
responsabilă

Elaborarea de comunicate, informări de presă şi precizări

Permanent

Casa Județeană de
Pensii

Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace
electronice şi asigurarea disponibilității tuturor informaţiilor
necesare pe pagina web a instituţiei.

Permanent

Aplicarea programului informatic SAFIR pentru evidenţa la nivel
naţional a beneficiilor de asistenţă socială

Permanent

Acţiuni pentru realizarea obiectivului

Agenția Județeană
pentru Plăți și
Inspecție Socială
Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

Activităţile specifice ce decurg din controlul prin teledetecție
aparținând de APIA CJ (prefolow_up; follow_up; control la faţă
locului; etc)

01.0730.09.2019

Resurse hardware:
- Intervenţii la evenimentele din reţea
- Extinderi și operaţii upgrade la reţeaua informatică
- Verificarea şi analiza funcţionării reţelei informatice
Aplicaţii specifice APIA:
- Lansarea în folosire a noilor aplicaţii
- Aducerea la cunoştinţa utilizatorilor a noilor facilităţi ale
aplicaţiilor
- Întreţinerea drepturilor şi a rolurilor utilizatorilor din aplicaţiile
informatice
- Intervenţii pentru restabilirea funcţionalităţii aplicaţiilor
Securitatea informatică:
- Verificarea permanentă a menţinerii gradului de securitate
- Identificarea riscurilor apărute
Continuarea efectuării transferului bidirecțional de date și
informații
prin
intermediul
sistemului
informatic
de
docmanagement implementat în cadrul proiectului ”@dministrație
modern în slujba cetățeanului”

Permanent

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură Centrul
Județean

permanent

Instituția
Prefectului
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Nr.
crt.

7.

8.

Obiective prevăzute în anul
2019
cetățeanului”, menite să
faciliteze schimburile de
documente între Instituția
Prefectului, servicii publice
deconcentrate și autorități
publice locale
Punerea la dispoziția
publicului de date accesibile,
reutilizabile și redistribuibile
în mod liber, fără a ține cont
de restricții de tipul drepturi
de autor (copyright),
patente sau alte mecanisme
de control printr-un portal
de tip open-data
Digitizarea patrimoniului
cultural

Termen
de realizare

Instituţia
responsabilă

instituției

permanent

Instituția
Prefectului

Actualizarea datelor și informațiilor postate pe panouri de
informare (infochioșcuri) instalate la intrările în instituție

permanent

Crearea platformei on-line patrimoniubn.ro

permanent

Acţiuni pentru realizarea obiectivului
Acordarea de sprijin autorităților locale care întâmpină greutăți în
utilizarea aplicației informatice

Actualizarea
informațiilor
postate
http://bn.prefectura.mai.gov.ro

pe

site-ul

Direcția Județeană
pentru Cultura
Bistrița-Năsăud

62

CAPITOLUL 15
APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ
Nr.
crt.
1.

Obiective prevăzute în
anul 2019
Pregătirea economiei
judeţului pentru apărare

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Actualizarea bazei de date cu operatorii economici potenţiali
furnizori de resurse pentru apărare
Întocmirea Programului de aprovizionare a populaţiei cu
produse care se raţionalizează la război şi tranmiterea
sarcinilor la operatorii economici.

2.

3.

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

Pregătirea teritoriului
pentru apărare

Coordonarea activităţilor autorităţilor locale şi operatorilor
economici pentru întocmirea documentelor proprii privind
îndeplinirea sarcinilor în caz de mobilizare
Organizarea activităţii privind asigurarea necesarul de mijloace
de transport rutier,carburanţi şi lubrifianţi pentru evacuarea
populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de conflict armat.

Termen de
realizare
15 octombrie
2019

Instituția
responsabilă
Compartimentul
Județean pentru
Probleme Speciale

30 aprilie

permanent
30 aprilie

Organizarea mobilizării la locul de muncă în situaţie de război
a personalului destinat desfăşurării activităţilor în cadrul
administraţiei publice şi a mediului economic.

decembrie

Actualizare bazei de date cu mijloace necesare în situaţii de
urgenţă pe funcţii de sprijin

15 martie

Elaborarea Planului de rechiziţii de bunuri şi prestări servicii în
interes public.

30 martie

Monitorizarea implementării planului de rechiziţii

permanent

Elaborarea și aprobarea Listei cu propunerile limitelor de
preţuri
pentru
principalele
bunuri
consumptibile
rechiziţionabile.

octombrie

Compartimentul
Județean pentru
Probleme Speciale

Compartimentul
Județean pentru
Probleme Speciale
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în
anul 2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Elaborarea monografiei economico – militare a judeţului.
Stabilirea obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărare
care urmează să fie luate în pază în caz de mobilizare sau
război de autorităţile publice locale şi operatorii economici cu
responsabilităţi în domeniu.

Termen de
realizare
15 iulie

Instituția
responsabilă

aprilie
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CAPITOLUL 16
AFACERI INTERNE
Nr.
crt.

1.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Protejarea persoanei
 servicii poliţieneşti prioritare pentru protejarea
vieţii, integrităţii corporale şi garantarea
drepturilor şi libertăţilor persoanelor.
 pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a
populaţiei, cu focalizare pe violenţa domestică şi
delicvenţa juvenilă, atragerea şi implicarea elevilor
pe bază
de voluntariat în domeniul prevenirii
criminalităţii.
 creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor
de învăţământ preuniversitar.
 soluţionarea cererilor şi petiţiilor, primirea în
audienţă şi consilierea cetăţenilor.
Protejarea patrimoniului
Creșterea gradului de
siguranță și protecție a
 reducerea
oportunităţilor
infracţionale:
catățeanului atât în mediul
protejarea bunurilor, descurajarea poliţienească a
rural cât și în mediul urban
infractorilor şi formarea deprinderilor de asigurare a
patrimoniului.
 desfăşurarea de activităţi pentru prevenirea şi
combaterea infracţiunilor de furt (din locuinţe,
societăţi comerciale, din şi de autovehicule).
1. Siguranţa stradală
 desfăşurarea de activităţi pentru prevenirea şi
combaterea fenomenului infracţional stradal.
 perfecţionarea sistemului de ordine publică prin
creşterea numărului de poliţişti care acţionează
în patrule stradale.
 participarea structurilor de intervenţie din Poliţia
Română la activităţi specifice menţinerii ordinii
publice în zone cu risc criminogen ridicat.

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă
Inspectoratul Județean
Poliție

2019

2019
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
Acțiuni pentru realizarea obiectivului
2019
2. Siguranţa rutieră
 combaterea eficientă a infracţionalităţii şi
contravenţionalităţii în traficul rutier, cu scopul
de a depista diferite categorii de participanţi la trafic
care încalcă normele rutiere şi care prin atitudinea lor
aduc atingere gravă siguranţei rutiere.
 desfăşurarea unor campanii de prevenire a
accidentelor rutiere.
a) conştientizarea opiniei publice asupra dinamicii şi
consecinţelor accidentelor rutiere.

2.

Asigurarea climatului de
legalitate a mediului de
afaceri prin combaterea
evaziunii fiscale,
contrabandei, corupției,
contrafacerii de mărfuri, a
infracțiunilor din domeniul
achizițiilor publice, precum
și prin protecția intereselor
financiare ale Uniunii
Europene

3.

Asigurarea resurselor
umane, a mijloacelor

Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a
fenomenului infracţional ce prejudiciază bugetul consolidat al
statului (evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor,
criminalitate specifică achiziţiilor publice) precum şi interesele
financiare ale UE şi iniţierea tuturor demersurilor legale pentru
recuperarea prejudiciilor.

Termen de
realizare
2019

Instituția
responsabilă

2019

Inspectoratul de Poliție
Județean

Combaterea corupţiei şi protecţia intereselor financiare ale
Uniunii Europene.
Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a poliţiştilor şi creşterea
calităţii serviciului poliţienesc pentru îndeplinirea obiectivelor şi
priorităţilor ce revin Poliţiei Române.

2019

Verificarea legalităţii atribuirii contractelor de achiziţii publice.

2019

Dezvoltarea capacităţii interoperabilităţii de acţiune cu noile
structuri ale A.N.A.F. şi D.L.A.

2019

Finalizarea procedurilor de ocupare a funcţiilor
vacante de conducere şi de execuţie, în vederea creşterii

2019

Inspectoratul de Poliție
Județean

66

Nr.
crt.

4.

5.

Obiective prevăzute în anul
2019
materiale și financiare
necesare dezvoltării și
menținerii capacității
operaționale a Poliției
Române

Asigurarea eficienței
activității de prevenire și
combatere a faptelor
antisociale, prin corelarea
acțiunilor executate în
concordanță cu
infracționalitatea stradală
înregistrată în analizele
elaborate.
Creșterea nivelului de
siguranță a obiectivelor,
bunurilor și valorilor din
competență.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

eficienţei muncii şi a întăririi disciplinei cadrelor.
Creşterea capacităţii instituţionale prin dezvoltarea şi
modernizarea reţelelor de comunicaţii şi suport informatic, în
special în mediul rural.
Continuarea demersurilor de atragere a fondurilor
nerambursabile necesare dezvoltării capacităţii operaţionale
a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa Năsăud şi
adaptării la evoluţia fenomenului infracţional.
Îmbunătăţirea dotării şi înzestrării cu tehnică,
echipamente, aparatură şi materiale de intervenţie a
structurilor operative, atât din fonduri bugetare cât şi prin
utilizarea fondurilor nerambursabile oferite de UE.
Informarea corectă şi oportună a mass-mediei cu
privire la evoluţia situaţiei operative, vizând consolidarea
imaginii instituţionale.
Extinderea sistemului de analiză tactică pentru
monitorizarea şi evaluarea situaţiei operative, precum şi
pentru planificarea activităţilor de menţinere a ordinii publice.

2019

Creșterea nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și
valorile din competență
Coordonarea, sprijinul și îndrumarea activității de punere în
executare a mandatelor de aducere
Coordonarea activităților preventiv-educative desfășurate de
personalul inspectoratului

trimestrial

Monitorizarea permanentă a activităților desfășurate în
obiective și zona adiacentă acestora, pentru prevenirea și
combaterea
faptelor
cu
caracter
infracțional
sau
contravențional.

Trimestrial/
lunar

Inspectoratul de
Jandarmi Județean

trimestrial
trimestrial

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
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Nr.
crt.
6.

Obiective prevăzute în anul
2019
Consolidarea imaginii
pozitive a Jandarmeriei în
rândul opiniei publice.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Monitorizarea aparițiilor în presa audiovizuală, scrisă și online
(inclusiv social-media) a materialelor / informațiilor pentru o
gestionare oportună, proactivă și eficientă a imaginii
instituției.
Mediatizarea rezultatelor misiunilor executate, a acțiunilor din
cadrul campaniilor de informare și prevenire a cetățenilor din
domeniul ordinii publice
Dezvoltarea rețelelor de socializare ale
Facebook, Instagram, Twitter și Youtube

7.

8.
9.

10.

11

Termen de
realizare
trimestrial/lunar

Instituția
responsabilă
Inspectoratul de
Jandarmi Județean

trimestrial/lunar

inspectoratului:

permanent

Creșterea performanței în
domeniul activității de
marketing, achiziții,
atribuire și monitorizare
contracte
Creșterea performanței
activității de comunicații

Derularea procedurilor de achiziții publice cu respectarea
prevederilor legale

trimestrial

Inspectoratul de
Jandarmi Județean

Modernizarea centrului de comunicații mobil

trimestrial

Inspectoratul de
Jandarmi Județean

Creșterea performanței
activității de formare
profesională și documentară

Participarea structurilor mobile la programele de pregătire de
specialitate organizate în centre de pregătire și creșterea
ponderii pregătirii în domeniul intervenției profesionale
Continuarea pregătirii personalului prin intermediul platformei
de pregătire de tip e-Learning

trimestrial

Inspectoratul de
Jandarmi Județean

Verificarea viabilității Planurilor de acțiune în diferite situații la
nivel județean și la nivel de inspectorat
Cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru în diferite
situații de urgență de către personalul inspectoratului
Creșterea calitativă a muncii personalului prin convocări,
cursuri de specialitate de inițiere în carieră și formare
profesională
Punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu celelalte
structuri din domeniul ordinii și siguranței publice

31.12.2019

Inspectoratul Județean
pentru Situații de
Urgență

permanent

Inspectoratul Județean
pentru Situații de

Analiza și îmbunătățirea
cadrului legislativ care
reglementează
componențele în domeniul
situațiilor de urgență

Modernizarea conceptuală,
structurală și funcțională în

trimestrial
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Nr.
crt.

12.

Obiective prevăzute în anul
2019
domeniul prevenirii și
combaterii fenomenului
contravențional

Creșterea siguranței
cetățeanului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

13.

Instituția
responsabilă
Urgență

Permanent

Inspectoratul Județean
pentru Situații de
Urgență

Prevenirea și combaterea fenomenului contravențional din
domeniul de activitate al inspectoratului, independent sau în
cooperare cu celelalte instituții abilitate ale statului
Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin
îmbunătățirea siguranței în spațiile publice
Creşterea
siguranţei
în
şcoli
(controale,
exerciţii,
avizare/autorizare)
Creşterea nivelului de management şi a capacităţii de
intervenţie a inspectoratului
Eficientizarea activităţilor de prevenire şi integrarea
comunităţilor şi cetăţenilor, a factorilor de răspundere, în
efortul de apărare a vieţii, proprietăţii şi mediului în situaţii de
urgenţă
Pregătirea autorităţilor publice şi a populaţiei pentru răspuns
în situaţii de urgenţă şi dezastre naturale
Executarea, potrivit legii, a controalelor privind modul de
aplicare a procedurilor legale în domeniul prevenirii şi
diminuării efectelor situaţiilor de urgenţă, stabilirea de măsuri
obligatorii şi sancţionarea celor care se fac vinovati.

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

Termen de
realizare

Furnizarea mesajului preventiv către populație, atât prin
mesaje/mijloace coordonate/puse la dispoziție de la nivel
central și local, cât și prin continuarea colaborărilor cu massmedia
Creșterea calitativă și perfecționarea activității personalului
inspectoratului conform prevederilor actelor normative în
vigoare și conform fondurilor bugetare alocate
Efectuarea de exerciții practice cu toți membrii comitetelor
locale pentru situații de urgență, cu centrele operative cu
activitate temporară și cu componentele voluntare de
intervenție potrivit cerințelor legale. Actualizarea CLSU în
urma alegerilor locale
Actualizarea organismelor și structurilor de sprijin ale

Permanent
31.12.2019
31.12.2019

Permanent
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Inspectoratul Județean
pentru Situații de
Urgență

31.12.2019

31.12.2019
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
managementului situațiilor de urgență și antrenarea acestora
în intervențiile în situații de urgență
Organizarea și desfășurarea unor activități de instruire la nivel
județean a primarilor și a celorlalți factori cu atribuții în
managementul situațiilor de urgență

14.

15.

16

Îmbunătățirea dotării
serviciilor de urgență
profesioniste
Dezvoltarea patrimoniului
imobiliar și îmbunătățirea
condițiilor de muncă,
pregătire, cazare, depozitare
și garare

Termen de
realizare
semestrial

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților
instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de
conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din
administrația publică locală, servicii descentralizate și
deconcentrate

31.12.2019

Achiziționarea de mijloace speciale de intervenție (ambulanțe,
autospeciale de stins incendii cu apă şi spumă etc.), în
vederea unei bune gestionări a situațiilor de urgență, atât prin
fonduri bugetare, precum și prin fonduri europene
Dotarea personalului operativ cu echipamente de protecţie
moderne

Decembrie
2019

Realizarea investiției privind mansardarea la sediul
inspectoratului
Asfaltarea curții interioare la sediul inspectoratului;
Finalizarea lucrărilor de construcții la spălătoria auto,
obținerea avizului C.T.E. și efectuarea recepției la terminarea
lucrărilor;
Continuarea lucrărilor la Poligonul de instruire;
Automatizarea deschiderii porților de la garaje la Garda de
intervenție
Beclean,
Garda
de
intervenție
Prundu
Bârgăului,Garda de intervenție Bistrița
Coordonarea
unitară
a Operaţionalizarea şi antrenarea Comitetului Judeţean de
acţiunilor în situaţii de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, la nevoie.
urgenţă
şi
pregătirea Executarea unor activităţi de control, sprijin şi îndrumare la
personalului implicat
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în
scopul creşterii capacităţii de intervenţie a acestora în situaţii
de urgenţă.

Instituția
responsabilă

(în funcție de
bugetul alocat)
31.12.2019

31.12.2019
31.12.2019

Inspectoratul Județean
pentru Situații de
Urgență

Inspectoratul Județean
pentru Situații de
Urgență

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
permanent

Inspectoratul Județean
pentru Situații de
Urgență

Lunar
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Întocmirea procedurilor prealabile
17.

18.

19.

Verificarea legalității actelor
administrative

Întărirea rolului instituției
prefectului

Monitorizarea programelor
naționale

Atacarea la instanța de contencios administrativ
Susținerea în toate fazele de judecată a acțiunii prefectului
Organizarea în colaborare cu Direcția Județeană de Statistică
a activităților specifice de statistică la nivel județean
Reprezentarea în instanță a prefectului, instituției prefectului,
comisiilor organizate la nivelul instituției pentru punerea în
aplicare a legilor
Avizarea de legalitate a:
- ordinelor prefectului
- contractelor încheiate de instituția prefectului
- propunerilor legislative
Elaborarea notelor de fundamentare și a proiectelor de acte
normative și comunicarea acestora în vederea adoptării prin
MAI
Asigurarea aplicării unitare a legislației la nivelul unităților
administrativ teritoriale:
- îndrumare metodologică
- gestionarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor rezultate din
actele normative în vigoare
Exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor
cu caracter reparatoriu
Exercitarea atribuțiilor ce revin în calitate de președinte al
comisiilor și comitetelor organizate la nivel județean
Promovarea programelor naționale de finanțare în rândul
autorităților publice locale
Urmărirea modului de derulare a programelor naționale la
nivelul județului
Urmărirea stadiului implementării proiectelor finanțate din
fonduri guvernamentale
Colaborarea cu administrația publică locală în vederea
identificării problemelor apărute în implementarea proiectelor

Instituția
responsabilă
Instituția Prefectului

Permanent

Instituția Prefectului

Permanent

Permanent

Instituția Prefectului

Permanent
Permanent
Permanent
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Nr.
crt.

20.

Obiective prevăzute în anul
2019

Conducerea activității
serviciilor publice
deconcentrate

21.

Asigurarea implementării
strategiilor naționale și
regionale la nivelul județului

22.

Asigurarea serviciilor
publice comunitare la
nivelul județului

23.

Asigurarea drepturilor
cetățenilor români în statele

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Întocmirea Planului de acțiuni privind realizarea în județ a
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020
Analiza realizării obiectivelor și acțiunilor cuprinse în Plan pe
domeniile de activitate ale serviciilor publice deconcentrate:
- ședințe tematice
- analiza în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural
Monitorizarea realizării Planului de acțiuni și centralizarea
datelor în vederea întocmirii rapoartelor semestriale
Verificarea situațiilor financiare trimestriale și acordarea
avizului consultativ
Asigurarea relațiilor interinstituționale pentru realizarea:
- programelor comune la nivel județean
- campaniilor de informare
- încheierii de parteneriate
Acțiuni de control comune cu serviciile publice deconcentrate
și alte instituții ale autorităților publice centrale reprezentate
în județ pe diverse teme
-comisii mixte stabilite prin ordin al prefectului pentru
verificare, îndrumare și control la unitățile administrativ
teritoriale
Colaborarea cu administrația publică locală, serviciile publice
deconcentrate, organizații neguvernamentale în vederea
elaborării planurilor județene de acțiuni pentru implementarea
strategiilor:
-Strategia de incluziune a cetățenilor aparținând minorității
rome 2012-2020
-Incluziune socială
-Egalitate de șanse
Conducerea activității Serviciului Public Comunitar pentru
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple
Conducerea
activității
Serviciului
Public
Comunitar
Înmatricularea Vehiculelor Regim Permise de Conducere
Aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite
pe teritoriul României

Termen de
realizare
Permanent

Instituția
responsabilă
Instituția Prefectului

Permanent
Semestrial
Trimestrial
Permanent

Permanent

Permanent

Instituția Prefectului

Permanent

Instituția Prefectului

Permanent

Instituția Prefectului
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019
semnatare a convenției de la
Haga

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

-verificarea documentației specifice
-verificarea competenței teritoriale și materiale
-aplicarea apostilei
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CAPITOLUL 17
POLITICĂ EXTERNĂ/RELAȚII INTERNAȚIONALE
Nr.
crt.

1.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Întâlnirea informală a atașaților de mediu, organizată sub
Președinția Română a Consiliului Uniunii Europene și
Ministerul Mediului la Bistrița
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Kassel, R.F.
Germania la Bistrița
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
județul Kassel Germania
Participarea unui grup de elevi și a cadrelor didactice
însoțitoare din județul Kyffhauser, R.F. Germania la schimbul
de experiența organizat la Bistrița în fiecare an
Tabără de creație artistică de la Colibița cu participarea
Consolidarea parteneriatelor partenerilor externi
Participarea unui grup de elevi și a cadrelor didactice
şi relaţiilor de colaborare cu
însoțitoare din județul Bistrița-Năsăud la schimbul de
partenerii extermi
experiența organizat la Almenhousen, jud. Kyffhauser, R.F.
Germania
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
județul Kyffhauser R.F. Germania
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Kyffhauser R.F.
Germania în județul Bistrița-Năsăud
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Myslenice Polonia,
în județul Bistrița-Năsăud
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în
județul Myslenice, Polonia
Participarea unei delegații a Consiliului Județean BistrițaNăsăud la evenimentele ocaziuonate de proiectul „Dialoguri
Culturale” în Serbia
Acțiunea Camionul de Crăciun, în raionul Glodeni, Republica
Moldova

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă

1- 4 mai 2019

Consiliul Județean
BN

Mai 2019
Sem. II 2019
Iulie 2019
Iulie 2019
Iulie 2019

Septembrie
2019
Sem. II 2019
Ianuarie 2019
Sem. II 2019
Sem. II 2019
Ianuarie 2019
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Vizita unei delegații a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
raionul Glodeni, Republica Moldova
Vizita unei delegații a Consiliului Raionului Glodeni, Republica
Moldova în jud. Bistrița-Năsăud
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
județul Mecklenburgische Seenplatte, RF Germania
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Mecklenburgische
Seenplatte, RF Germania în jud. Bistrița-Năsăud

Sem. I 2019

Instituția
responsabilă

Sem. II 2019
Sem. I 2019
Sem. II 2019

Participarea unui grup de elevi și a cadrelor didactice
însoțitoare din județul Bistrița-Năsăud, la tabăra organizată de
Asociația Pompierilor voluntari din Neubrandenburg, Germania

Iulie 2019

Vizita reprezentantuluiAsociației Internationales Bildungsund
Sozialwerk e.V. din Germania la Bistrița
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
provincia Hunan, R.P Chineză
Vizita unei delegații a provinciei Hunan, R.P Chineză în jud.
Bistrița-Năsăud
Vizita unei delegații a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la
Consiliului Regional Brenner, Israel
Vizita unei delegații a Consiliului Regional Brenner, Israel în
jud. Bistrița-Năsăud
Finalizarea discuțiilor cu privire la încheierea unei Înțelegeri
de Cooperare între județul Bistrița-Năsăud și provincia
Almeria, Spania
Finalizarea discuțiilor cu privire la încheierea unei Înțelegeri
de Cooperare între județul Bistrița-Năsăud și regiuni din
Regatul Spaniei une există comunități mari de români

Sem. I 2019
Sem. I 2019
Sem. II 2019
Sem. I 2019
Sem. II 2019
Sem. II 2019
Sem. II 2019
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CAPITOLUL 18
CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

5.

Obiective prevăzute în anul
2019
Inventarierea și protejare
monumentelor istorice

Inventarierea și protejare
patrimoniului arheologic

Inventarierea și protejare
patrimoniului cultural
național mobil
Inventarierea și protejare
monumentelor de for public
Îmbunătăţirea situaţiei
romilor şi continuarea
reducerii decalajelor dintre
populaţia romă şi societate
în ansamblu

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Activități de inventariere și clasare a monumentelor istorice
Activități privind avizarea
Activități de monitorizare și control privind respectarea
legislației specifice
Emiterea obligațiilor privind folosința monumentului istoric
Activități de punere în valoare a monumentelor istorice
Activități de inventariere și georeferențiere a zonelor cu
patrimoniu arheologic
Impunerea măsurilor de protejare a patrimoniului arheologic
Emiterea avizului specific la vânzarea-cumpărarea terenurilor
agricole situate în extravilan
Activități de evidență, expertizare și clasare a patrimoniului
cultural național mobil
Activități în domeniul circulației bunurilor culturale mobile
Activități de inventariere a monumentelor de for public
Analizarea și avizarea documentațiilor privind amplasarea
monumentelor de for public
Coordonarea procesului de incluziune socială a cetăţenilor
români de etnie romă prin monitorizarea problemelor cu care
se confruntă comunităţile de romi din judeţ, acordare
consultanţă în etapa de transpunere a acestora în politicile
sectoriale judeţene şi măsurile autorităţilor publice locale şi
solicitarea/urmărirea luării de măsuri pentru soluţionarea unor
probleme punctuale, precum şi pentru îmbunătăţirea gradului
de progres înregistrat la implementare

Termen de
realizare
permanent
permanent
permanent
permanent
permanent
permanent

Instituția
responsabilă
Direcția Județeană
pentru Cultură

Direcția Județeană
pentru Cultură

permanent
permanent
permanent
permanent
permanent
permanent
2019

Direcția Județeană
pentru Cultură
Direcția Județeană
pentru Cultură
Biroul Judeţean pentru
Romi din cadrul
Instituţiei Prefectului
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Nr.
crt.
6.

Obiective prevăzute în anul
2019
Reducerea semnificativă a
numărului de cetățeni de
etnie romă fără acte de
stare civilă și fără acte de
identitate, prin identificarea
și punerea în legalitate a
acestora

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

- colaborarea cu instituțiile de protecție socială din subordinea
D.G.A.S.P.C. BN și centrele școlare pentru educație incluzivă,
acțiuni de îndrumare și control;
- identificarea și punere în legalitate a persoanelor fără acte
de stare civilă și fără acte de identitate, prin colaborare cu
experții locali pentru romi din cadrul primăriilor și cu
organizațiile de romi;
- efectuarea de verificări în R.N.E.P. și furnizarea de date, la
solicitarea instituțiilor de protecție socială din subordinea
D.G.A.S.P.C. BN și a centrelor școlare pentru educație
incluzivă.

7.

Identificarea și înregistrarea
nou-născuților vii, cetățeni
români aparținând
minorității rome, a căror
naștere nu a fost
înregistrată în registrele de
stare civilă române

8.

Prevenirea abandonului
nou-născuților de etnie
romă în unitățile sanitare și
de protecție socială și
înregistrarea acestora în
actele de stare civilă.

9.

4. Înregistrarea nounăscuților vii, cetățeni
români aparținând

Instituția
responsabilă
- S.P.C.J.E.P. BN;
- D.G.A.S.P.C.BN;
- Instituțiile de
protecție socială din
subordinea
D.G.A.S.P.C. BN;
- Centrele școlare
pentru educație
incluzivă;
- UAT-urile de la locul
de domiciliu.

- colaborarea cu maternitățile de pe raza județului și cu Lunar/trimestri
asistenții sociali/ofițeri de stare civilă de la locul de domiciliu al al.
mamelor care au născut și nu s-au preocupat să înregistreze
nașterea copiilor;
- constituirea unei evidențe numerice a persoanelor de etnie
romă care s-au născut în fiecare lună în județul nostru;
- acțiuni de îndrumare și control la unitățile sanitare și de
protecție socială, inclusiv la compartimentele de asistență
socială din cadrul primăriilor de pe raza județului.
- colaborarea cu D.G.A.S.P.C. BN, cu personalul care are Permanent.
atribuții în domeniul asistenței sociale, cu maternitățile de pe
raza județului, respectiv cu primăriile de pe raza județului sau
din țară (în cazul părinților care nu au domiciliul în raza
județului Bistrița-Năsăud);
- efectuarea de verificări în R.N.E.P. și furnizarea de date, în
vederea identificării mamelor nou-născuților abandonați.

- S.P.C.J.E.P. BN;
- S.P.C.L.E.P.-urile de
pe raza județului;Asistenții sociali de la
locul de domiciliu al
mamelor;- Maternitățile
din județ.

- efectuarea de verificări în R.N.E.P.;
Permanent.
- colaborarea cu D.G.A.S.P.C. BN, cu personalul care are
atribuții în domeniul asistenței sociale, cu maternitățile de pe

- S.P.C.J.E.P. BN;
- S.P.C.L.E.P.-urile de
pe raza județului;

- S.P.C.J.E.P.BN;
- D.G.A.S.P.C. BN;
- S.P.C.L.E.P.-urile de
pe raza județului;
- Astenții sociali de la
locul de domiciliu;
- Maternitățile din
județ.
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Nr.
crt.

10.

11.

Obiective prevăzute în anul
2019
minorității rome, a căror
naștere s-a produs în
străinătate, iar aceștia nu
mai sunt în posesia
certificatului străin pentru a
putea fi înregistrată
nașterea în registrele de
stare civilă române.
5. Implicarea partenerilor
aparținând minorității rome
și a organizațiilor
neguvernamentale, în
vederea soluționării
cazurilor semnalate.
6. Colaborarea cu instituțiile
implicate în procesul de
înregistrare a persoanelor în
registrele de stare civilă și
R.N.E.P.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de
realizare

Instituția
responsabilă
- Astenții sociali de la
locul de domiciliu;
- coordonare și
îndrumare de la
D.E.P.A.B.D București.

- colaborarea cu organizațiile neguvernamentale;
- colaborarea cu Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud.

Anual/de câte
ori este nevoie.

- S.P.C.J.E.P. BN;
- Organizațiile
neguvernamentale;
- Instituția Prefectului
județul Bistrița-Năsăud.

Punerea în legalitate a acestora și îndeplinirea acestui obiectiv
în cel mai scurt timp.

Permanent.

raza județului, respectiv cu primăriile de pe raza județului sau
din țară (în cazul părinților care nu au domiciliul în raza
județului Bistrița-Năsăud);
- solicitarea sprijinului D.E.P.A.B.D. București.

- S.P.C.J.E.P. BN;
- S.P.C.L.E.P.-urile de
pe raza județului.
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CAPITOLUL 19
TINERET ȘI SPORT
Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
prin practicarea sistematică în mod colectiv sau individual a
exerciţiului fizic şi al sportului

1.

2.

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

Promovarea şi dezvoltarea
programului sportului de
performanţă

Termen de
realizare
Permanent

Instituția
responsabilă
DJST, Instituţii şi
Cluburi sportive,
proprietari de baze
sportive

Cu sprijinul factorilor cu atribuții în mișcarea sportivă să se
depună toate diligențele eforturilor pentru a covinge și a invita
la mișcare toate categoriile de populație

Permanent

Educaţia fizică şi sportul să fie folosite ca factor preventiv
pentru sănătate

Permanent

Modernizarea calendarului sportiv judeţean Sportul pentru
Toţi
Folosirea cu mai multă eficiență a centrelor de sănătate
(gimnastică de întreținere, cursuri de culturism, fitness, înot,
tenis, judo și arte marțiale)

Permanent

DJST

săptămânal

DJST, Instituţii şi
Cluburi sportive,
proprietari de baze
sportive

Continuarea Programului România în Mișcare, ed a II-a
adresată elevilor claselor V-VIII
Continuarea dezvoltării structurilor organizatorice: asociaţii
judeţene pe ramură de sport, a cluburilor şi asociaţiilor
sportive

Sem II 2019

DJST, ISJ

Trimestrial 1-2
cluburi2-3 asoc.
sportive

Nominalizarea sportivilor cu reale şanse la cucerirea medaliilor
la competiţii internaţionale oficiale

Până la
01.03.2019

DJST, Instituţii şi
Cluburi sportive,
proprietari de baze
sportive

Revitalizarea programului judeţean de selecţie

Până la
01.05.2019
Conform
calendarului

Cucerirea a 45-50 medalii în competiţii internaţionale din care
12-15 la CM, CE, JMU
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul
2019

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
- 280-350 medalii în etapele finale ale Campionatelor
Naţionale şi Cupa României
- 45-50 sportivi promovaţi în loturile naţionale
Continuarea finanțării structurilor sportive de drept privat din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit
Nominalizarea sportivilor pentru Jocurile Olimpice de vară
Tokyo 2020
Acțiuni de perfecționare a antrenorilor prin cabinetul metodic

3.

4.

Întreținerea, funcționarea și
modernizarea bazei
materiale

Sprijinirea cu prioritate a
programelor și inițiativelor
menite să faciliteze
asumarea unui rol în viața
publică a tineretului

Termen de
realizare
sportiv

Instituția
responsabilă

Până la
31.12.2019
Până la
01.09.2019-0318
trimestrial

Demararea unui studiu de eficiență privind efectuarea
lucrărilor de reparații capitale la edificiile ce au aparținut fostei
direcții de tineret : fostl sediu administrativ, cabana de la
Valea Blasnei, Centrul de la Telciu-Fiad, Valea Mare
Reparații capitale la sălile de haltere și gimnastică de la Sala
Polivalentă
Reparații capitale la Sg - Băi

2019

Achiziție pentru terenul de sport de la CA. Sg-Băi a unei
instalații de nocturna
Cedarea către Consiliile Administrției Publice Locale a
centrelor de tabere nefuncționale – Telciu, Valea Mare, Valea
Blaznei
Cedarea Centrului de Tineret Bistrița către Consiliul Județean
Bistrița
Atragerea tinerilor în Centrul de agrement Sîngeorz-Băi pentru
petrecerea timpului liber și a vacanțelor
Cofinanțarea unor proiecte ale structurilor de tineret prin
organizarea Concursului Local de Proiecte destinat ONG-urilor
de/pentru tineret
Art terapie ”Up not Down”

2019

MTS-DJST

2019
2019

2019
2019
2019

Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret

2019

22.405.05.2019
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