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CAPITOLUL 1.

JUSTIȚIE – nu este cazul

CAPITOLUL 2. AFACERI
Nr.
crt.
1.

INTERNE

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Creşterea gradului de siguranţă şi
protecţie a cetăţeanului atât în mediul
rural, cât şi în mediul urban

Protejarea persoanei
1. Iniţierea şi implementarea la nivel naţional/
regional/ local a unor proiecte şi campanii
destinate reducerii riscului de victimizare și de
implicare în activități infracționale a populației
Protejarea persoanei/patrimoniului
2. Desfăşurarea de acţiuni în vederea
combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi
patrimoniului în mediul rural
3. Derularea unor acţiuni pentru combaterea
infracţiunilor contra persoanei, patrimoniului,
la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor
periculoase, precum şi a delictelor silvice.
4.Asigurarea unei intervenţii operative la
apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112.

2020

Instituția
responsabilă
IPJ BISTRIȚANĂSĂUD

Siguranța
în
scoli
5.Derularea de acţiuni preventive şi de
combatere a criminalităţii în zona instituţiilor
de învăţământ preuniversitar.
Susţinerea procesului de consolidare a
autorităţii
poliţistului
6. Perfecționarea managementului în domeniul
ordinii publice, cu accent pe garantarea
drepturilor și libertăților cetățenești, prin
optimizarea proceselor de planificare, dotare,
organizare, conducere și executare a misiunilor
din competență.
7. Organizarea de acțiuni cu efective lărgite
pe linie de ordine publică, respectiv a
gestionării stărilor conflictuale care amenință
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

2020

IPJ BISTRIȚANĂSĂUD

să degenereze, precum și pe problematica
specifică județului nostru: rutier, silvic,
exploatare balastru, mediu (fapte ce se pot
comite în zona PNMR sau a celorlalte zone sau
arii natural protejate).

Siguranța rutieră

8. Organizarea la nivel local a unor acţiuni
pentru combaterea principalelor abateri care
generează riscul rutier, având în vedere
concluziile
analizelor
privind
dinamica
accidentelor de circulaţie, precum şi Calendarul
T.I.S.P.O.L.
9. Derularea unor campanii de educație rutieră
prin desfășurarea de activități specifice,
conform protocoalelor de colaborare încheiate
cu diferiți parteneri (asociații profesionale,
societăți non-profit, organisme care activează
în domeniul rutier, reprezentanți mass media,
etc)
2.

Combaterea criminalităţii organizate
transfrontaliere - îmbunătăţirea
cooperării în domeniu.

10.Desfăşurarea de verificări şi investigaţii
pentru soluţionarea cu celeritate a solicitărilor
formulate de autorităţile altor state în cadrul
asistenţei poliţieneşti internaţionale
11.Efectuarea cu celeritate a activităţilor
dispuse de procurorii de caz în delegările date
în cadrul comisiilor rogatorii internaţionale.
12.Formularea de cereri de asistenţă
poliţienească
internaţională
în
sprijinul
cercetărilor efectuate în dosarele penale cu
elemente de extraneitate sau pentru
documentarea activităților infracționale ale
cetățenilor români suspecți de comiterea unor
fapte cu caracter transfrontalier.
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Nr.
crt.
3.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Asigurarea climatului de
legalitate a mediului de
afaceri prin combaterea
evaziunii fiscale,
contrabandei, corupţiei,
contrafacerii de mărfuri,
a infracţiunilor din
domeniul achiziţiilor
publice, precum şi prin
protecţia intereselor
financiare ale Uniunii Europene

13. Iniţierea, organizarea şi efectuarea de
acţiuni cu efective lărgite pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale, urmărindu-se în
principal:
- finalitatea judiciară, măsurile preventive
dispuse și recuperarea prejudiciilor cauzate;
- prevenirea şi combaterea contrabandei şi
comerţului ilegal cu ţigarete şi produse din
tutun,
alcool
şi
băuturi
alcoolice;
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor care
aduc atingere drepturilor de proprietate
intelectuală
14. Desfășurarea de acţiuni de amploare
pentru combaterea fraudelor la regimul
achizițiilor publice, a corupției și a conflictului
de interese

2020

Instituția
responsabilă
IPJ BISTRIȚANĂSĂUD

15. Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite
pentru prevenirea şi combaterea contrafacerii
mărfurilor şi produselor din diferite domenii.
16. Iniţierea de acţiuni cu efective din cadrul
mai multor structuri pentru prevenirea şi
combaterea corupţiei şi a conflictului de
interese în administraţia publică, învăţământ şi
sănătate, domenii unde
achiziţiile publice
prezintă un risc criminogen ridicat; prevenirea
și combaterea fraudelor din domeniul
achiziţiilor publice precum și verificarea
modului de îndeplinire a măsurilor preventive
din Registrul de riscuri cu ocazia controalelor.
4.

Asigurarea resurselor umane, a
mijloacelor materiale şi financiare
necesare dezvoltării şi menţinerii
capacitaţii operaţionale a Poliţiei

17. Derularea procedurilor legale de concurs
pentru posturile de conducere vacante.
Măsuri pentru deblocarea posturilor vacante şi
organizarea de concursuri de recrutare din
sursă internă/externă în vederea încadrării
unor posturi din structurile IPJ BN.

2020

IPJ BISTRIȚANĂSĂUD
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Nr.
crt.

5.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Române

18. Implementarea Programului de investiţii
al IGPR pentru perioada 2015-2020, prin:
- creşterea gradului de mobilitate necesar
îndeplinirii misiunilor de ordine şi siguranţă
publică;
- asigurarea condiţiilor corespunzătoare de
funcţionare în sediile unităţilor de poliţie;
- realizarea sistemelor antiefracţie, control
acces şi supraveghere video la sediile unităţilor
de
politie
- îmbunătăţirea gradului de dotare cu mijloace
specifice.
19. Derularea de campanii de informare /
conștientizare
–
realizarea
de
știri,
comunicate/diseminarea
informațiilor
pe
conturile instituționale ale rețelelor sociale de
comunicare, inclusiv prin materiale foto –
video relevante pentru creșterea vizibilității și
maximizării mesajului instituțional / conferințe
de presă privind activitățile desfășurate de
structurile MAI, în țară și în străinătate.
20. Informarea cu operativitate a massmedia şi cetăţenilor despre incidentele /
evenimentele care îngreunează desfăşurarea
circulaţiei rutiere sau pun în pericol siguranţa
acesteia pe drumurile naţionale şi autostrăzi,
precum şi cu privire la problemele deosebite
din traficul feroviar, naval şi aerian.
21. Creșterea prezenței în zonele publice cu
potențial criminogen, instituții de învățământ,
mediul rural și silvic.

Asigurarea eficienței misiunilor de
ordine și siguranță publică executate
de inspectorat

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

Trimestrial

Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean
Bistriţa-Năsăud

22. Coordonarea, sprijinul și îndrumarea
activității de punere în executare a mandatelor
de aducere
5

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

Trimestrial

Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean
Bistriţa-Năsăud

25. Promovarea misiunilor, rezultatelor și a
rolului social al inspectoratului.

Trimestrial/

Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean
Bistriţa-Năsăud

26. Postarea rezultatelor misiunilor executate
şi pe reţelele de socializare facebook,
instagram, twitter, youtoube.

Trimestrial/

23. Coordonarea activităților
educative
desfășurate
de
inspectoratului.
6.
Asigurarea securității obiectivelor,
bunurilor și valorilor din competență.

7.

8.

Eficientizarea managementului
structurilor de suport şi dezvoltarea
capacităţii administrative şi
operaţionale.

Creșterea performanței în activitatea
de formare profesională și
documentară

preventivpersonalul

24. Monitorizarea permanentă a activităţilor
desfăşurate în obiective şi zona adiacentă
acestora, pentru prevenirea şi combaterea
faptelor
cu
caracter
infracţional
sau
contravenţional.

Lunar

Lunar

27. Monitorizarea aparițiilor în presa
audiovizuală, scrisă și online (inclusiv socialmedia) a materialelor / informațiilor pentru o
gestionare oportună, proactivă și eficientă a
imaginii instituției.

Permanent

28. Derularea procedurilor de achiziții publice
cu respectarea prevederilor legale.

Trimestrial

29. Participarea personalului din structurile
operative la programele de pregătire de
specialitate organizate în centre de pregătire în
vederea creșterii nivelului de pregătire în
domeniul intervenției profesionale

Trimestrial

30. Continuarea activității de pregătire/
examinare a personalului
prin intermediul

Trimestrial

Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean
Bistriţa-Năsăud
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

platformei de pregătire de tip e-Learning pe
specialităţi şi locuri de muncă.
31. Desfăşurarea unui proces consecvent şi
eficient de recrutare a resursei umane prin
organizarea de informări/ acţiuni publice de
mediatizare a ofertei educaționale pentru
instituțiile militare de învățământ.
9.

Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului
32. Verificarea viabilităţii Planurilor de acţiune
legislativ care reglementează
în diferite situaţii la nivel judeţean şi la nivel de
competenţele în domeniul situaţiilor de inspectorat.
urgenţă
33. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de
lucru în diferite situaţii de urgenţă de către
personalul inspectoratului.
34. Creşterea calitativă a muncii personalului
prin convocări, cursuri de specialitate, de
iniţiere în carieră şi formare profesională

10.

Asigurarea măsurilor necesare pentru
acoperirea deficitului de personal și
calificarea acestuia prin cursuri

11.
Creşterea siguranţei cetăţeanului

Anual

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

35. Încadrarea posturilor vacante de execuție
din statul de organizare

31.12.2020

36.
Selecționarea
candidaților
pentru
admiterea în instituțiile militare de învățământ
ale M.A.I

31.12.2020

37. Participarea la cursuri de inițiere în carieră
a personalului recrutat prin încadrare directă

31.12.2020

38. Creşterea nivelului de securitate personală
a cetăţeanului prin îmbunătăţirea siguranţei în
spaţiile publice

Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Bistriţa-Năsăud

Permanent

Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Bistriţa-Năsăud

Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Bistriţa-Năsăud
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Nr.
crt.

12.

Obiective prevăzute în anul 2020

Elaborarea, promovarea şi
implementarea unor politici şi
programe privind pregătirea
profesională, creşterea calităţii vieţii

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

39. Creşterea siguranţei în şcoli (controale,
exerciţii, avizare/autorizare)

Permanent

40. Creşterea nivelului de management şi a
capacităţii de intervenţie a inspectoratului:
Înființarea de noi puncte de lucru în raionul de
intervenție

31.12.2020

41. 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

31.12.2020

42. Pregătirea autorităţilor publice şi a
populaţiei pentru răspuns în situaţii de urgenţă
şi dezastre naturale

Permanent

43. 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.

31.12.2020

44. Furnizarea mesajului preventiv către
populaţie,
atât
prin
mesaje/mijloace
coordonate/puse la dispoziţie de la nivel
central şi local, cât şi prin continuarea
colaborărilor existente cu mass-media
45. Creşterea calitativă şi perfecţionarea
activităţii personalului inspectoratului conform
prevederilor actelor normative în vigoare şi
conform fondurilor bugetare alocate.

Instituția
responsabilă

31.12.2020

31.12.2020

Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Bistriţa-Năsăud
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Nr.
crt.

13.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

personalului în vederea consolidării
statutului de pompier şi optimizarea
structurii organizatorice

46. Efectuare de exerciţii practice cu toţi
membriii comitetelor locale pentru situaţii de
urgenţă, cu centrele operative cu activitate
temporară şi cu componentele voluntare de
intervenţie
potrivit
cerinţelor
legale.
Actualizarea CLSU în urma alegerilor locale.

31.12.2020

47. Actualizarea organismelor şi structurilor de
sprijin ale managementului situaţiilor de
urgenţă şi antrenarea acestora în intervenţiile
în situaţii de urgenţă .

31.12.2020

48. Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
de instruire la nivel judeţean a primarilor şi a
celorlalţi factori cu atribuţii în managementul
situaţiilor de urgenţă.

Semestrial

49. Pregătirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă
a
reprezentanţilor
instituţiilor
prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de
urgenţă din administraţia publică locală,
servicii descentralizate şi deconcentrate

31.12.2020

Îmbunătățirea dotării serviciilor de
urgență profesioniste

50. Continuarea programului de voluntariat în
ISUJBN ,,Voluntar din pasiune”
51. 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
52.

Dotarea

personalului

operativ

cu

Instituția
responsabilă

31.12.2020

31.12.2020
(în funcție de bugetul
alocat)

Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Bistriţa-Năsăud

31.12.2020
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

echipamente de protecţie moderne
53. Modernizarea sistemului de supraveghere
video perimetrală și conectarea tuturor
subunităților de intervenție la sistemul de
videoconferință
14.

Dezvoltarea patrimoniului imobiliar și
îmbunătățirea condițiilor de muncă,
pregătire, cazare, depozitare și garare

54.
Achiziționare
de
rezervoare
mobile/transportabile (benzină/ motorină)

31.12.2020

55. Amenajarea atelierului pentru amplasarea
utilajelor de dejantat și echilibrat roți

31.12.2020

56. Continuarea lucrărilor la Poligonul de
instruire
15.

Coordonarea unitară a acţiunilor în
situaţii de urgenţă şi pregătirea
personalului implicat

57.
Operaţionalizarea
şi
antrenarea
Comitetului Judeţean de Conducere şi
Coordonare a Intervenţiei, la nevoie.
58. Executarea unor activităţi de control,
sprijin şi îndrumare la serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă în scopul
creşterii capacităţii de intervenţie a acestora în
situaţii de urgenţă.

16

Verificarea legalității actelor
administrative

31.12. 2020

59. Întocmirea procedurilor prealabile
60. Atacarea la instanța de contencios
administrativ
61. Susținerea în toate fazele de judecată a
acțiunii prefectului
62. Organizarea în colaborare cu Direcția
Județeană de Statistică a activităților specifice
de statistică la nivel județean

Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Bistriţa-Năsăud

31.12.2020

permanent

Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Bistriţa-Năsăud

Lunar
Instituția
Prefectului
Bistrița-Năsăud
Permanent
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Nr.
crt.
17.

18.

19.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Întărirea rolului instituției prefectului

63. Reprezentarea în instanță a prefectului,
instituției prefectului, comisiilor organizate la
nivelul instituției pentru punerea în aplicare a
legilor
64. Avizarea de legalitate a:
- ordinelor prefectului
- contractelor încheiate de instituția prefectului
- propunerilor legislative
65. Elaborarea notelor de fundamentare și a
proiectelor de acte normative și comunicarea
acestora în vederea adoptării prin MAI
66. Asigurarea aplicării unitare a legislației la
nivelul unităților administrativ teritoriale:
- îndrumare metodologică
- gestionarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor
rezultate din actele normative în vigoare
67. Exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare
a aplicării actelor cu caracter reparatoriu
68. Exercitarea atribuțiilor ce revin în calitate
de președinte al comisiilor și comitetelor
organizate la nivel județean
69. Promovarea programelor naționale de
finanțare în rândul autorităților publice locale
70. Urmărirea modului de derulare a
programelor naționale la nivelul județului
71.
Urmărirea
stadiului
implementării
proiectelor
finanțate
din
fonduri
guvernamentale
72. Colaborarea cu administrația publică locală
în vederea identificării problemelor apărute în
implementarea proiectelor
73. Întocmirea Planului de acțiuni privind
realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare 2018-2020
74. Analiza realizării obiectivelor și acțiunilor
cuprinse în Plan pe domeniile de activitate ale
serviciilor publice deconcentrate:

Monitorizarea programelor naționale

Conducerea activității serviciilor
publice deconcentrate

Termen de realizare

Instituția
responsabilă
Instituția
Prefectului
Bistrița-Năsăud

Permanent

Instituția
Prefectului
Bistrița-Năsăud
Permanent

Permanent

Instituția
Prefectului
Bistrița-Năsăud

Permanent
11

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

20.

Asigurarea implementării strategiilor
naționale și regionale la nivelul
județului

21.

Asigurarea serviciilor publice
comunitare la nivelul județului

22.

Asigurarea drepturilor cetățenilor
români în statele semnatare a

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
- ședințe tematice
- analiza în cadrul ședințelor Colegiului
Prefectural
75. Monitorizarea realizării Planului de acțiuni
și centralizarea datelor în vederea întocmirii
rapoartelor semestriale
76. Verificarea situațiilor financiare trimestriale
și acordarea avizului consultativ
77. Asigurarea relațiilor interinstituționale
pentru realizarea:
- programelor comune la nivel județean
- campaniilor de informare
- încheierii de parteneriate
78. 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
79. 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
80. Conducerea activității Serviciului Public
Comunitar pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple
81. Conducerea activității Serviciului Public
Comunitar Înmatricularea Vehiculelor Regim
Permise de Conducere
82. Aplicarea apostilei pe actele oficiale
administrative întocmite pe teritoriul României

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

Semestrial
Trimestrial
Permanent

Permanent

Permanent

Instituția
Prefectului
Bistrița-Năsăud

Permanent

Instituția
Prefectului
Bistrița-Năsăud

Permanent

Instituția
Prefectului
12

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020
convenției de la Haga

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
-verificarea documentației specifice
-verificarea competenței teritoriale și materiale
-aplicarea apostilei

Termen de realizare

Instituția
responsabilă
Bistrița-Năsăud
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CAPITOLUL 3. ADMINISTRAȚIE
Nr.
crt.

1.

2.

3.

PUBLICĂ

Obiective prevăzute în anul 2020
Asigurarea informaţiilor statistice oficiale
corespunzător cerinţelor Sistemului Statistic
Naţional în convergenţă cu Programul
Statistic European
Standardizarea şi armonizarea cu normele
europene a producţiei statistice şi
metadatelor şi 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

Termen de realizare

1. Colectarea, procesarea, validarea şi
transmiterea datelor pentru cercetările
statistice conform graficului cercetărilor
statistice anuale şi infraanuale în
următoarele domenii:
- agricultură, silvicultură, mediu;

Instituția
responsabilă
Direcția Regională
de Statistică

- industrie, investiţii, construcţii;
- comerţ interior şi exterior;
- turism, transporturi;
- cercetare-dezvoltare, inovare;
- demografie, piaţa muncii;
- nivel de trai, calitatea vieţii;

Conform calendarului strict
prevăzut în Graficul
cercetărilor statistice
infraanuale 2020 şi anuale
2019

- educaţie, cultură;
- sănătate s.a.
Anexa 1- Graficul cercetărilor statistice
cercetări statistice care au ca surse de
finanţare bugetul de stat;
 cercetări statistice finanţate din fonduri
externe;
2. -Întâlniri ale Comisiei de Dialog Social la
nivelul Instituției Prefectului
-Consultarea
partenerilor
sociali
asupra
inițiativelor legislative sau de altă natură, cu
caracter economico-social


4.
Implicarea partenerilor sociali,
sindicate, patronate, ONG-uri, în actul
decizional

2020

Instituția
Prefectului
Bistrița-Năsăud
14

Nr.
crt.

5.

6.

7.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

-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
Îmbunătăţirea organizării proceselor
3. Modernizarea clădirii Palatului Administrativ
interne în scopul eficientizării
în scopul creșterii eficienței energetice și a
activităţii
îmbunătățirii condițiilor de muncă ale
angajaților
Adaptarea
administraţiei
publice 4. Coordonarea procesului de elaborare şi
judeţene la obiectivele și exigențele implementare a „Planului de acţiuni în vederea
modernizării administraţiei publice a judeţului
unei administrații moderne
Bistriţa-Năsăud în perioada 2018-2020” prin
armonizarea obiectivelor trasate în Strategia
naţională 2014-2020 pentru consolidarea
administraţiei publice, aprobată prin H.G. nr.
909/2014, cu necesităţile şi posibilităţile
existente pe plan local
Consolidarea capacităţii instituţionale 5. Coordonarea procesului de elaborare şi
a Instituţiei Prefectului – judeţul implementare şi aplicarea efectivă a „Planului
Bistriţa-Năsăud
de acţiuni în vederea modernizării Instituţiei

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

2020

Instituția
Prefectului
Bistrița-Năsăud

2020

Grupul Judeţean de
Modernizare a
Administraţiei
Publice din cadrul
Instituţiei
Prefectului

2020

Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud în perioada
2018-2020”
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CAPITOLUL 4.

FINANȚE PUBLICE

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
Creşterea încasărilor bugetare prin
îmbunătăţirea colectării veniturilor la
bugetul general consolidat

2.

3.

Îmbunătăţirea activităţii privind
registrul contribuabilului şi
monitorizarea declaraţiilor fiscale

Modernizarea şi îmbunătăţirea

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

1. Îmbunătăţirea activităţii de colectare a
impozitelor şi contribuţiilor sociale pentru
realizarea programului de încasări venituri
bugetare
2. Monitorizarea permanentă a obligaţiilor de
plată declarate, a încasării acestora la
scadenţă, precum şi a arieratelor bugetare
3. Monitorizarea gradului de colectare şi a
reducerii volumului arieratelor
4. Monitorizarea strictă a datornicilor la
bugetul general consolidat precum şi a
măsurilor întreprinse în vederea recuperării
creanţelor bugetare
5. Dinamizarea măsurilor de executare silită, în
special a valorificării bunurilor sechestrate
6. Monitorizarea permanentă a gradului de
conformare voluntară la plată
7. Monitorizarea şi îndrumarea activităţii de
înregistrare fiscală a contribuabililor
8. Monitorizarea activităţii de depunere şi
procesării în termen a declaraţiilor fiscale şi
urmărirea
conformării voluntare privind
depunerea declaraţiilor fiscale pe tipuri de
impozite
9. Informarea şi îndrumarea contribuabililor în
scopul asigurării cunoaşterii, înţelegerii si
aplicării corecte a legislaţiei fiscale in vigoare

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent

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

AJFP BN
Colectare
SFO Beclean
SFO Năsud
SFO Sîngeorz-Băi

AJFP BN
Birou asistență
16

Nr.
crt.

4.

Obiective prevăzute în anul 2020
funcţionării administraţiei fiscale
Prevenirea și combaterea evaziunii
fiscale și a indisciplinei financiare

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

10. Mediatizarea serviciilor oferite de ANAF
precum și de îndrumare a contribuabililor spre
mediul electronic de comunicare
11. 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

Permanent

12. Creşterea eficacităţii sancţiunilor şi o mai
buna cooperare cu organele de cercetare şi
urmărire penală ( IPJ, Curtea de Conturi
Direcţia Antifrauda şi alte instituţii )

Permanent

13. Înăsprirea gradului de sancţionare pentru
faptele
comise privind evaziunea fiscală în
vederea reducerii acesteia
14. Diminuarea fraudelor în domeniul
impozitelor şi taxelor precum şi creşterea
colectării acestor venituri bugetare

Permanent

15. Acţiuni de verificare privind
operativ şi inopinat

controlul

Permanent

16. Perfecţionarea şi actualizarea bazelor de
date cu cazuri fiscale speciale identificate

Permanent

Permanent

Instituția
responsabilă
contribuabili

AJFP BN
Inspecție Fiscală

Permanent
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CAPITOLUL 5.

ECONOMIE, ENERGIE ȘI MEDIUL DE AFACERI

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
Realizarea veniturilor la bugetul
general consolidat, prin respectarea
reglementarilor vamale si fiscale

2.

3.

Protejarea intereselor financiare ale
bugetului national si ale Uniunii
Europene

Protejarea teritoriului vamal national
si comunitar prin combaterea
produselor cu regim special, marfuri
contrafacute si pirat, CITES (Convenția
privind Comerțul Internațional cu
Specii Periclitate de Faună și Floră
Sălbatică, cunoscută sub denumirea de
Convenția de la Washington), bunurile

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
1. Verificarea declaraţiilor vamale de import si
export, verificarea bazei de impozitare;
2. Incasarea veniturilor din drepturi vamale
datorate bugetului de stat de catre agentii
economici arondati teritorial;
3. Stabilirea corecta a resurselor proprii
traditionale (RPT)- taxe vamale percepute
pentru mărfuri importate din afara Uniunii
Europene;
4. Utilizarea tehnicilor de management
(analiza de risc, reverificarea declarațiilor
vamale) a riscurilor in vederea cresterii
colectarii taxelor in cadrul operatiunilor de
vamuire;
5. Monitorizarea
miscarilor de produse
accizabile in regim suspensiv de accize,
inclusiv a miscarilor intracomunitare cu accize
platite in statul membru de expeditie;
6. Efectuarea de verificari ulterioare la agentii
economici pe baza analizei de risc(subevaluari,
originea
marfurilor
declarate,
taxe
antidumping, etc.);
7. Efectuarea de verificari
in vederea
identificarii
operatiunilor
de
tranzit
neconfirmate;
8. Preintampinarea intrarii in tara si pe
teritoriul Comunitatii Europene a produselor
neconforme cu standardele de calitate si
securitate prevazute;

9. Combaterea traficului de marfuri care
incalca un drept de proprietate intelectuala, a
marfurilor periculoase, a bunurilor culturale

Termen de realizare
Permanent
Permanent

Instituția
responsabilă
Biroul
vamal
de
interior
gr
II
Bistrita-Nasaud

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Biroul vamal de
interior gr II
Bistrita-Nasaud

Permanent

Permanent

Biroul vamal de
interior gr II
Bistrita-Nasaud

Permanent
18

Nr.
crt.

4.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

SDEETN
SUC.BISTRIŢA

culturale mobile.

mobile precum si a marfurilor care intra sub
incidenta conventiei CITES.

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

10. Modernizare staţia de transformare 110/20
kV Rodna

2020

11. Modernizare staţia de transformare
110/20/6 kV Prundu Bârgaului

2020

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

2020

13. Modernizare LEA de MT din Staţia
110/20/6 KVPrundu Bârgaului- Piatra
Fantanele Hotel Piatra Fantanele Jud. BN

2020

14. Modernizare posturi de transformare
aeriene Jud BN

2020

15. Lucrari de ȋntarire a reţelelor electrice ȋn
amonte de punctele de delimitare –Satu Nou

2020

16. Extinderi reţele electrice şi electrificării
Budacu de Sus Zona spre Şoimuş Jud. BN

2020

17. Extinderi reţele electrice şi electrificării
Colibiţa Zona Dupa Lac Jud. BN

2020

18. Lucrari de ȋntarire a reţelelor electrice ȋn
amonte de punctele de delimitare –Bistriţa
Bârgaului Str. Pietroasa

2020

19. Modernizare grupuri de masurare a
energiei electrice 2018 la Sucursala Bistriţa

2020
19

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

Jud
20. Modernizare LEAÎT Năsăud -Rodna

2020

21. Modernizare posturi de transformare PTA
Cireşoaia1, PTA Cireşoaia3, PTA Cireşoaia CAP,
precum si modernizare LEA si branşamente
din zona PTA-urilor Jud. BN

2020

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

2020

Consiliul Judetean BN

23. Creșterea eficienței energetice a secțiilor
externe ale Spitalului Județean de Urgență
situate pe strada Ghinzii nr. 26, Bistrița
5.

Realizarea de informări cu privire la
programele guvernamentale de sprijin
pentru investitiile private

24. Promovări pe pagina de facebook/ pe
pagina de internet
25. Ședințe/ întâlniri de lucru

6.

Dezvoltarea şi consolitarea drepturilor
consumatorilor
-soluţionarea alternativă a Litigiilor

26.

- cercetarea reclamaţiilor înregistrate la
CRPC RNV Cluj – CJPC Bistriţa Năsăud,
înaintate de către consumatori prin

-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 si soluţionarea cu maximă
operativitate
şi
responsabilitate
a
sesizărilor/reclamaţiilor depuse de către
consumatori,
referitoare la produsele şi

2020

Instituția Prefectului
judetul Bistrița-Năsăud

ANPC BN
permanent

permanent
20

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020
mijloacele puse la dispoziţie

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

serviciile neconforme

( poştă, sediul instituţiei, fax, platforma on
line

-

acţiuni de supraveghere şi control
piaţă

- creşterea responsabilităţii mediului de
afaceri în ceea ce priveşte respectarea
prevederilor legale privind protecţia
consumatorilor

-supravegherea pieţei produselor şi serviciilor
prin controale tematice transmise de
Autoritatea
Naţională
Pentru
Protecţia
Consumatorilor, controale tematice proprii
intreprinse la nivelul CRPC Regiunea Nord Vest
Cluj, precum şi prin acţiunile de supraveghere
şi control piaţă. Astfel se au în vedere
urmatoarele grupe de produse şi servicii:
produse şi servicii alimentare, produse şi
servicii nealimentare, produse şi servicii
financiare
- Organizarea de întalniri cu operatorii
economici pe categorii de produse şi servicii, în
vederea consilierii acestora în ceea ce priveşte
legislaţia în domeniu, pentru asigurarea unui
grad înalt de protecţie a consumatorilor atunci
când achiziţioneaza produse.

permanent

permanent

Urmare
acţiunilor
tematice
intreprinse,
reprezentanţii operatorilor economici sunt
invitaţi la sediul CJPC Bistriţa Năsăud în
vederea întocmirii proceselor verbale /
proceselor
verbale
de
constatare
a
contravenţiei, comisarii instituţiei oferindu-le
informaţiile necesare pentru domeniul de
activitate în care-şi desfaşoară activitatea.
21

Nr.
crt.
7.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Dezvoltarea instrumentelor de
informare, educare şi evaluare a
gradului de satisfacţie a
consumatorilor

27. Colaborare cu mass-media pentru
informarea consumatorilor asupra produselor
care pot să prezinte risc pentru viaţa,
sănătatea şi interesele economice ale acestora.

permanent

- informarea şi educarea
consumatorilor

28. Organizarea manifestărilor ocazionate de
Ziua Mondială a Consumatorilor

trim. I

29. Dezvoltarea acţiunilor educative, în
particular
a
acelor
îndreptate
spre
consumatorii tineri: organizarea de întalniri a
specialistilor CJPC cu elevii din şcolile clujene
la orele de educaţie pentru sănătate şi la orele
de dirigenţie sau distribuirea unor materiale
informative în scopul educării lor în calitate de
consumatori;

ori de cate ori se solicită

30. Punerea la dispoziţia consumatorilor a
unor informaţii de specialitate pentru o mai
bună autoprotecţie individuală, consilierea
consumatorilor, mai ales cei care ntră în
contact direct cu reprezentanţii instituţiiei, fie
prin apel telefonic, prin email sau cu ocazia
depunerii unor sesizări şi reclamaţii direct la
sediul CRPC RNV Cluj CJPC Bistriţa Năsăud.

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 asigură accesul acestora la
un calculator conectat la internet şi
consultantă celor care doresc să acceseze site-

Instituția
responsabilă
ANPC BN

22

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

ul ANPC. Se asigura, la cerere, în format tipărit
informaţii de pe site-ul ANPC, respectiv
legislaţia actualizată
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CAPITOLUL 6.

TRANSPORTURI

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
Continuarea programului de
modernizare a drumurilor judeţene
pentru asigurarea accesibilităţii la
reţelele de transport naţionale şi
europene:

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

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

2020

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

2020

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

2020

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

2021

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

2021

Instituția
responsabilă
Consiliul Județean

6. Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului
(D N 17) – Lac Colibița-Colibița-Bistrița
Bârgaului (DN17) Josenii Bârgăului- Strâmba –
Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei – Măgura
Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limita jud.
Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3 lot 4
7 .Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului
(DN17)– Lac Colibița-Colibița-Bistrița Bârgaului
(DN17) Josenii Bârgăului- Strâmba – Ilva Mică
(DN17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva
Mare – Lunca Ilvei – limita jud. Suceava, jud.
Bistrița-Năsăud, lot 1,Tronson 2
24

CAPITOLUL 6.2

COMUNICAȚII

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
Promovarea imaginii APIA

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
1. Oferirea de informaţii fermierilor si massmediei 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

Termen de realizare
permanent

Instituția
responsabilă
APIA BN

2. Elaborarea, redactarea şi difuzarea de
materiale informative
3. Transmiterea de comunicate / informări de
presă pe teme de interes privind activitatea
Agenţiei
4. Participarea la emisiuni radio şi TV
5. Informari tip caravana la UAT -uri
6. Informarea fermierilor cu privire la
depunerea cererii unice de plata pentru
Campania 2020, precum si a celorlalte masuri
de sprijin derulate de APIA in Campania 2020

Până la 02.03.2020

Permanent
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Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
2.
Mentinerea in functiune si extinderea retelei
informatice, a tuturor resurselor hardware, a
aplicatiilor informatice specifice APIA si a
asigurarii securitatii informatice

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
7. Resurse hardware:

Termen de realizare
Permanent

Instituția
responsabilă
APIA BN

Intervenţii la evenimentele din reţea
Extinderi si 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

3.

Îmbunătățirea sistemului de comunicare cu 8. Elaborarea de comunicate, informări de
beneficiarii și a imaginii instituției.
presă și precizări.
Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe
mijloace electronice și actualizarea
informațiilor postate pe pagina web a
instituției și prin utilizarea portalului CNPP.

Permanent

Casa Judeteana de
Pensii Bistrita
Nasaud

26

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
4.
Exploatarea sistemului informatic integrat,
în vederea furnizării unor servicii publice
electronice de calitate asiguraţilor din
sistemul public de pensii.

5.

6.

7.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă
Casa Judeteana de
Pensii Bistrita
Nasaud

9. Utilizarea modulelor sistemului informatic
integrat și comunicarea documentată a
observațiilor și concluziilor către direcțiile de
specialitate din cadrul CNPP, în scopul
îmbunătățirii continue a parametrilor de
funcționare ai acestuia.
Crearea de conturi online pentru utilizatorii
portalului

Permanent

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

10. Continuarea efectuării transferului
bidirecțional de date și informații prin
intermediul sistemului informatic de
docmanagement implementat în cadrul
proiectului ”@dministrație modern în slujba
cetățeanului”

permanent

Instituția
Prefectului

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

12. Actualizarea informațiilor postate pe site-ul
instituției http://bn.prefectura.mai.gov.ro

permanent

Instituția
Prefectului

Dezvoltarea instrumentelor de
informare, educare şi evaluare a
gradului de satisfacţie a
consumatorilor

14. Colaborare cu mass-media pentru
informarea consumatorilor asupra produselor
care pot să prezinte risc pentru viaţa,
sănătatea şi interesele economice ale acestora.
15. Organizarea manifestărilor ocazionate de
Ziua Mondială a Consumatorilor

permanent

CJPC BN

11. Acordarea de sprijin autorităților locale
care întâmpină greutăți în utilizarea aplicației
informatice

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

trim. I
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Nr.
crt.

8.

Obiective prevăzute în anul 2020
- informarea şi educarea
consumatorilor

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

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

16. Dezvoltarea acţiunilor educative, în
particular
a
acelor
îndreptate
spre
consumatorii tineri: organizarea de întalniri a
specialistilor CJPC cu elevii din şcolile clujene
la orele de educaţie pentru sănătate şi la orele
de dirigenţie sau distribuirea unor materiale
informative în scopul educării lor în calitate de
consumatori;
17. Punerea la dispoziţia consumatorilor a
unor informaţii de specialitate pentru o mai
bună autoprotecţie individuală, consilierea
consumatorilor, mai ales cei care ntră în
contact direct cu reprezentanţii instituţiiei, fie
prin apel telefonic, prin email sau cu ocazia
depunerii unor sesizări şi reclamaţii direct la
sediul CRPC RNV Cluj CJPC Bistriţa Năsăud.

când sunt solicitări

Instituția
responsabilă

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 asigură accesul acestora la
un calculator conectat la internet şi
consultantă celor care doresc să acceseze siteul ANPC. Se asigura, la cerere, în format tipărit
informaţii de pe site-ul ANPC, respectiv
legislaţia actualizată
18. Aplicarea programului informatic SAFIR
Permanent
pentru evidenţa la nivel naţional a beneficiilor
de asistenţă socială

AJPIS BN
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CAPITOLUL 7.

AGRICULTURA ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
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

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

1.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.

Instituția
responsabilă

La solicitarea operatorilor,
în termenul prevăzut de
legislaţie.

DSVSA BN

2. Auditul unităţilor de industrie alimentară
privind modul de respectare a condiţiilor
impuse la autorizare.

Trimestrial

3. Verificări în vederea avizării, amplasării, La solicitarea operatorilor, în
proiectării şi construirii obiectivelor de creştere
termenul prevăzut de
a animalelor şi a unităţilor care produc,
legislaţie
prelucrează,
procesează,
depozitează,
valorifică
şi
comercializează
produse
alimentare.

2.

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.

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

Trimestrial

5. 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

DSVSA BN
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Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
3.
Protejarea, la nivel judeţean, a
intereselor consumatorilor incluzând
practici corecte în comerţul cu
alimente, ţinând cont, atunci când este
cazul, de protecţia sănătăţii şi
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
4.

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
6. Controale oficiale
stabilite de ANSVSA

conform

tematicilor

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

2020

DSVSA BN

7. Controale oficiale la importul, exportul şi
tranzitul de animale vii, produse şi subproduse
de origine animală/ nonanimală şi, după caz,
produsele destinate nutriţiei animalelor.

La notificarea operatorilor,
în termenul prevăzut de
legislaţie.

8. Întocmirea Planului cifric al acţiunilor de
supraveghere şi control în domeniul siguranţei
alimentelor.

Trim. I

9. Controale oficiale pentru verificarea
conformităţii cu legislaţia privind alimentele în
unităţi de producție, prelucrare, depozitare,
transport, comercializare produse alimentare
de origine nonanimală din județ.

Trimestrial

10. Controale oficiale pentru verificarea
conformităţii cu legislaţia privind alimentele în
unităţi de producție, prelucrare, depozitare,
transport, comercializare produse alimentare
de origine animală din județ.

Trimestrial

11. 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

Trim. I

DSVSA BN
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor
şi caprinelor.
12. Controale oficiale pentru verificarea
conformităţii cu normele privind bunăstarea
animalelor.

Semestrial

13. Controale oficiale pentru verificarea
modului de aplicare a prevederilor legislaţiei
sanitare-veterinare
privind
condiţiile
de
biosecuritate în exploataţiile comerciale.

Anual

14. Controale oficiale pentru verificarea
modului de aplicare a prevederilor legislaţiei
sanitare-veterinare
privind
circulaţia
animalelor.

Trimestrial

15. 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
unităţilor
implicate
în
neutralizarea SNCU.

Semestrial

16. 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.

Semestrial
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Nr.
crt.

5.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

17. Controale oficiale pentru verificarea
aplicării prevederilor legislaţiei sanitareveterinare 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.

Anual

18. Controale oficiale pentru verificarea
conformităţii cu normele privind înregistrarea
exploataţiilor şi identificarea şi înregistrarea
bovinelor, suinelor, cabalinelor, ovinelor şi
caprinelor.

Lunar

19. 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.

Lunar

20. 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.

Lunar

Îmbunătăţirea
competenţelor 21. Instruirea personalului DSVSA
personalului
în
scopul
creşterii desfăşoară activităţi de control oficial.
performanţelor
şi
a
eficienţei
activităţilor sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor.

care

2020

Instituția
responsabilă

DSVSA BN
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Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
6.
Dezvoltarea cooperării cu instituţiile
statului,organizaţii
nonguvernamentale, asociaţii publice
şi private reprezentate la nivel
teritorial, precum şi cu alte instituţii
naţionale/internaţionale

7.

8.

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

Instituția
responsabilă

22. Întruniri cu reprezentanţii asociaţiilor
crescătorilor de animale.

2020

DSVSA BN

23. Întruniri
cinegetice.

fondurilor

2020

24. Întruniri cu operatorii cu activitate în
domeniul alimentar.

2020

25. 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.

2020

26. Acțiuni comune cu ceilalți membri ai CLCB
pentru punerea în aplicare a programelor de
prevenire/combatere a bolilor pe teritoriul
județului Bistrița Năsăud, aprobate de CLCB.

2020

27. Soluționarea petițiilor, verificarea şi
cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi
în domeniul specific de activitate.

2020

28. 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.

2020

cu

reprezentanţii

Activitatea de Exloatare, Întreținere și 29. Lucrări de I+R în amenajarea de IF
Reparații
în
Amenajările
de Desecare și CES BH Budac – Procedură de
Îmbunătățiri Funciare
achiziție publică în desfășurare.

31.12.2020

DSVSA BN

MADR, ANIF,
FTIF BN
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

31.12.2020

MADR, ANIF,
FTIF BN

Pe parcursul anului 2020conform solicitărilor

Direcția
Județeană pentru
Agricultură

Valoare estimată – 1.288.346 lei fără TVA
9

Activitatea de investiții
Îmbunătățiri Funciare

noi

de 30. Combaterea eroziunii solului si desecare
pe Valea Budești inferior, BN
Alocări bugetare 2020- 1.260.504 lei făra TVA

10.

Implementarea politicilor , strategiilor 31. -monitorizarea politicilor și strategiilor în
în agricultură și industria alimentară
agricultură și industrie alimentară;
32. Formare profesională , promovare și
elaborare proiecte;
33. continuarea programelor naționale de
sprijin pentru agricultori aflate în derulare,
aprobate prin acte normative în Parlamentul
Romaniei, cu acordul Comisiei Europene;

11.

Monitorizare
inspectii
tehnice, 34. Monitorizarea activităților din domeniul
verificare si control in domeniul industriei alimentare;
agriculturii si industriei alimentare si
35. monitorizare activitatilor din domeniul
statistica agricola, monitorizare piata;
inspectiilor de stat pentru controlul tehnic in
producerea si valorificarea legumelor si
fructelor;

Pe parcursul anului 2020conform solicitărilor
Conform reglementărilor
legale în vigoare

Conform reglementărilor
legale în vigoare
Conform reglementărilor
legale în vigoare

36. monitorizarea activităților din domeniul
Organismelor modificate genetic și fertilizanți
precum si din domeniul inspecțiilor de stat în
agricultura ecologică ;

Conform reglementărilor
legale în vigoare

37. monitorizarea activităților din domeniul
vitivinicol;

Conform reglementărilor
legale în vigoare

38. statistica agricolă;

Conform reglementărilor

Direcția
Județeană pentru
Agricultură
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

legale în vigoare
12.

Comunicarea permanentă cu centrele 39. Pregătirea/elaborarea si transmiterea
locale
şi
cu acestor documente
serviciile/compartimentele/birourile
din cadrul APIA CJ Bistriţa Năsăud si
informarea acestora in ceea ce
priveşte
legislaţia
comunitară,
modificarea PNDR şi transmiterea
oricăror
informaţii
necesare
desfăşurării activităţii

Permanent

APIA BN

13.

Realizarea de instruiri

Permanent

APIA BN

14.

Acordarea ajutorului financiar FEGA
în cadrul programului pentru şcoli

40. Instruirea personalului din cadrul
serviciiilor 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 primite pentru formele
de sprijin derulate în cadrul instituției
41. Informarea solicitanţilor cu privire la
regulile de desfaşurare ale acestei măsuri şi
punerea la dispoziţia acestora a formularelor
necesare solicitării sprijinului financiar

Semestrial

APIA BN

42. Gestionarea administrativă a cererilor de
plată

Până la 02.04.2020 se
depunere cereri pentru
semestrul I an școlar
2019/2020
03.04
-30.06.2020
verificare cereri depuse.
Pâna
la
14.08.2020
depunere cereri pentru
semestrul II, an școlar
2019/2020

35

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

17.08
-30.10.2020
verificare cereri depuse
Pâna la 10.09.2020 se
depune cererea pentru
aprobare
/actualizare
solicitant,
an
școlar
2019/2020
15.

Acordarea sprijinului comunitar pentru
restructurarea/reconversia plantaţiilor
viticole

43. Informarea solicitanţilor cu privire la
regulile de desfaşurare ale acestei măsuri şi
punerea la dispoziţia acestora a formularelor
necesare solicitării sprijinului financiar.

Permanent în funcţie de
finalizarea măsurilor din
planurile aprobate.

APIA BN

Permanent în funcție de
aparția actelor normative

APIA BN

Permanent

APIA BN

Gestionarea administrativă a cererilor de plată.
16.

Acordarea ajutorului comunitar pentru 44. Informarea solicitanţilor cu privire la
asigurarea recoltei plantaţiilor viticole
regulile de desfăşurare ale acestei măsuri şi
punerea la dispoziţia acestora a formularelor
cu soiuri pentru struguri de vin
necesare solicitării sprijinului financiar.
Gestionarea administrativă a cererilor de plată

17.

Acordarea ajutorului financiar
comunitar și național acordat în
sectorul apicol

45. Informarea solicitanţilor cu privire la
regulile de desfasurare ale acestei măsuri și
punerea la dispoziția acestora a formularelor
necesare solicitării sprijinului financiar.
Gestionarea administrativă a cererilor de plată

Până la 01.08.2020
depunere cereri
03.08.-30.09.2020
verificare cereri

18.

Măsura 14, pachetul B – plăți privind
bunăstarea animalelor păsări

46. Informarea solicitanţilor şi punerea la
dispoziţia acestora a formularelor necesare.

Permanent

APIA BN
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Nr.
crt.

19.

20.

Obiective prevăzute în anul 2020

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

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

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
Primirea cererilor anuale de plată

02.03 – 15.05.2020

Primirea, operarea, verificarea deconturilor
justificative, emiterea situatiilor
centralizatoare, eliberarea adeverintelor,
autorizarea la plată.

Trimestrial

47. Informarea solicitanţilor şi punerea la
dispoziţia acestora a formularelor necesare

Permanent

Primire,înregistrare emitere acorduri prealabile
și acorduri rectificative

Trimestrial

48. Informarea solicitanţilor şi punerea la
dispoziţia acestora a formularelor necesare

Trimestrial

Primire, inregistrare emitere acorduri initiale

Renta agricola

Instituția
responsabilă

APIA BN

Permanent

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

Primirea, înregistrarea, introducerea în

21.

Termen de realizare

APIA BN

02 – 15.12.2020 pentru
anul 2021

aplicația electronică a cererilor de plată,
întocmirea centralizatoarelor.

Trimestrial

49. Informarea solicitanţilor şi punerea la
dispoziţia acestora a formularelor necesare.

02.03 - 31.08.2020

APIA BN

19.12.2019 – 30.03.2020

APIA BN

Primire documente,vizare carnete rentieri
22.

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

50. Evaluarea, selecția și semnarea
angajamentelor pentru cererile depuse în
perioada 19.09.2019 – 13.12.2019
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Nr.
crt.

23.

Obiective prevăzute în anul 2020

Servicii de silvomediu, servicii
climatice și conservarea pădurilor,

SubMăsura 15.1 – Plăți pentru
angajamente de silvomediu.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Depunerea cererilor de plată anuale

02.03 – 15.05.2020

Gestionarea administrativă a cererilor de plată
din sesiunile anterioare.

Permanent

51. Informarea solicitanţilor cu privire la
regulile de desfaşurare ale acestei măsuri şi
punerea la dispoziţia acestora a formularelor
necesare solicitării sprijinului financiar din
sesiunea trei

02.03 – 15.05.2020

Depunerea cererilor de sprijin
Evaluarea și selecția cererilor, semnarea
angajamentelor
Depunerea cererilor anuale

Instituția
responsabilă

APIA BN

02.03 – 15.05.2020
18.05 – 30.09.2020
02.03 – 15.05.2020
30.09 – 31.12.2020

Gestionarea administrativă a cererilor de plată
din sesiunile anterioare
24.

Acordarea sprijinului comunitar pentru
investiții în sectorul vinicol

52. Informarea solicitanţilor cu privire la
regulile de desfaşurare ale acestei măsuri şi
punerea la dispoziţia acestora a formularelor
necesare solicitării sprijinului financiar.

Permanent în funcţie de
finalizarea programelor de
investiții aprobate.

APIA BN

Gestionarea administrativă a cererilor de plată.
25.

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

53. Controlul clasic pe teren conform
procedurilor în vigoare și transmiterea
rezultatelor serviciului IACS/LPIS-Anexa 17b

02.03 - 15.06.2020

APIA BN

26.

Realizarea controlului pe teren

54. Instruirea inspectorilor de teren de la
nivelul centrelor județene cu privire la
metodologia de control pentru campania 2020

30.06.2020

APIA BN
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

55. Planificarea şi organizarea (inclusiv
pregatirea dosarelor/hartilor) controalelor pe
teren pe baza eşantionului cu fermierii
selectionaţi pentru control în campania 2020
56. Controlul clasic pe teren conform
procedurilor in vigoare a eşantionului primit de
la APIA Central (declaratia din cererea unica)
57. Introducerea in sistemul informatic a
datelor aferente rezultatelor controlului pe
teren
58. Activităţile specifice ce decurg din
controlul prin teledetecție aparținând de APIA
CJ. (prefolow_up, follow_up, control la faţă
locului, etc)

5 zile de la data primirii
eşantionului de control

01.07 - 30.09.2020

APIA BN

01.07 - 30.09.2020

15.10.2020

27.

Realizarea controlului prin teledetecție

28.

Realizarea controlului GAEC_4

59. Controlul clasic pe teren conform
procedurilor in vigoare

02.11 - 31.12.2020

APIA BN

29.

Măsuri de sprijin pentru fermieri din
Fondul European pentru Garantare in
Agricultura (FEGA), Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala
(FEADR), Buget National, ca plată pe
suprafaţa de teren agricol utilizat

60. Instruirea functionarilor APIA cu privire la
primirea cererilor unice, Campania 2020

10.02 - 14.02.2020

APIA BN

Informare si instruire fermieri( ferme mari)
privind depunerea cererilor SAPS IPA-Online
Autorizarea la plata regulara, campania 2019
Primire cereri unice de plata Campania 2020
Actualizari LPIS pe baza controalelor pe teren

26.02 - 15.03.2020
(activitate suspendata)
03.01 - 30.06.2020
02.03 - 15.06.2020
02.06 - 31.07.2020
18.05 - 30.09.2020

Rezolvarea supradeclararilor – control
preliminar
Efectuarea controalelor administrative
Autorizarea dosarelor pentru plata in avans,

15.06 2020 - 30.06.2021
16.10-30.11.2020
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

Campania 2020
Autorizarea dosarelor pentru plata regulara,
Campania 2020

02.12.2020 - 30.06.2021

30.

Constatarea, inregistrarea si urmarirea
recuperarii creantelor

61. Inregistrare, comunicare, urmarire si
recuperarea debitelor

Permanent

APIA BN

31.

Efectuarea plăţilor către toţi
beneficiarii formelor de sprijin si
contabilizarea tuturor operaţiunilor
aferente sumelor autorizate şi plătite
de Centrul Judeţean Bistriţa Năsăud
din bugetul naţional

62. Înregistrarea obligaţiilor de plată în baza
centralizatoarelor primite de la SMS,
efectuarea plăţilor si contabilizarea sumelor
plăţite

Permanent

APIA BN

32.

Efectuarea plăţilor către furnizorii de
bunuri şi servicii şi înregistrarea în
contabilitate a obligaţiilor şi plăţilor
aferente

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

Permanent

APIA BN

33.

Asigurarea APIA CJ Bistriţa Năsăud cu
personal competent capabil să-şi
indeplinească atribuţiile de serviciu şi
să facă faţă provocărilor /modificărilor
în domeniu

64. Extinderea procesului de instruire la
salariaţii de la toate nivelele agenţiei
(acces egal la formare profesională)

Permanent

APIA BN

34.

Reprezentarea intereselor institutiei
sub urmatoarele aspecte:

65. Studierea cu celeritate a actelor de
procedura comunicate către institutia
noastră, în vederea stabilirii termenelor de
realizare a apărărilor, solicitării
documentaţiei şi elaborării strategiei

Permanent

APIA BN

- formularea şi promovarea apărărilor,
căilor de atac ordinare şi
extraordinare, precum si a oricăror alte
acte de procedură în litigiile în care
APIA Centrul Judeţean Bistriţa Năsăud

40

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

este parte;
- asigurarea apararii drepturilor şi
intereselor legitime ale APIA Centrul
Judeţean Bistriţa Năsăud în faţa
instantelor judecatoresti de toate
gradele, a organelor de urmărire
penală, precum şi a tuturor
autorităţilor şi organelor
administrative cu atribuţii
jurisdictionale, în baza delegaţiei de
împuternicire
35.

Înregistrarea în Sistemul Integrat de
Cadastru și Carte Funciară a imobilelor
din UAT-urile de pe teritoriul județului
Bistrița-Năsăud

66. Finalizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică la nivel de UAT(recepția,
publicarea documentelor tehnice, soluționarea
cererilor de rectificare și emiterea cărților
funciare), aflate în derulare și finanțare din
bugetul local al UAT-urilor Ilva Mare, Ilva Mică,
Lunca Ilvei, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei și Telciu
67. Finalizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică la nivelul întregului UAT Romuli
(recepția, publicarea documentelor tehnice,
soluționarea cererilor de rectificare și emiterea
cărților funciare) – bugetul propriu al ANCPI
68. Finalizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică la nivelul întregului UAT Lechința
(soluționarea cererilor de rectificare și
emiterea cărților funciare) – LOT 10 - POR
69. Finalizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică la nivel de sector cadastral din

O.C.P.I.
31 decembrie 2020

Bistrița-Năsăud

2020 - 2021

iunie - iulie 2020
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Nr.
crt.

36.

Obiective prevăzute în anul 2020

Înregistrarea în Sistemul Integrat de
Cadastru și Carte Funciară a imobilelor
din UAT-urile de pe teritoriul județului
Bistrița-Năsăud

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

cadrul a 23 UAT-uri (recepția, publicarea
documentelor tehnice, soluționarea cererilor de
rectificare și emiterea cărților funciare), aflate
în derulare, finanțare III din bugetul propriu
al ANCPI

30 iunie 2020

70. Finalizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică la nivel de sector cadastral din
cadrul a 2 UAT-uri (recepția, publicarea
documentelor tehnice, soluționarea cererilor de
rectificare și emiterea cărților funciare), aflate
în derulare, finanțare IV din bugetul propriu
al ANCPI
71. Finalizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică la nivel de sector cadastral din
cadrul a 27 UAT-uri (recepția, publicarea
documentelor tehnice, soluționarea cererilor de
rectificare și emiterea cărților funciare), aflate
în derulare, finanțare V din bugetul propriu al
ANCPI
72. Realizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică la nivel de sector cadastral din
cadrul a 27 UAT-uri (recepția, publicarea
documentelor tehnice, soluționarea cererilor de
rectificare și emiterea cărților funciare), aflate
în derulare, finanțare VI din bugetul propriu
al ANCPI
73. Continuarea lucrărilor de înregistrare
sistematică la nivel de UAT Bistrița

Instituția
responsabilă

O.C.P.I.
Bistrița-Năsăud
30 iunie 2020

octombie – noiembrie 2020

Iunie 2021
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

74. 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

Instituția
responsabilă

permanent
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CAPITOLUL 8.

FONDURI EUROPENE

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
Creșterea gradului de accesarea a
fondurilor europene necesare
susținerii dezvoltării economicosociale a județului

2.

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

3.

Implementarea Programului
Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate 2014-2020 (POAD).

4.

Creșterea gradului de accesarea a
fondurilor europene necesare
susținerii dezvoltării economicosociale a județului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

1. Acordare sprijin instituțiilor publice și altor
persoane interesate în vederea identificării
unor finanțări europene pentru proiecte din
diferite domenii
2. Promovarea parteneriatelor între Instituția
Prefectului și alte organisme în vederea
organizării de acțiuni sau implementării de
proiecte comune
3. Transmiterea de circulare si informări
privind accesarea și implementarea proiectelor
cu finanțare europeană
4. Întocmirea, publicarea pe pagina web a
şi
instituţiei www.bn.prefectura.mai.gov.ro
transmiterea către toate autorităţile publice
locale şi organismele neguvernamentale, a
listei oportunităţilor de finanţare

permanent

Instituția
responsabilă
Instituția Prefectului

5. Întocmirea situației centralizatoare a
proiectelor autorităților publice și mediului de
afaceri din județ, finanțate din fonduri
europene
6. Organizarea unor sesiuni de analiză şi
informare privind programele cu finanţare
împreună cu Organismele Intermediare şi alte
structuri
7. Colaborare cu Ministerul Fondurilor
europene, autoritatile publice locale si serviciile
publice deconcentrate din județ care fac parte
din Grupul de implementare POAD
8. Proiect IMPACT TEACA – Măsuri integrate
pentru îmbunătățirea situației socio-economice
a persoanelor defavorizate din comunitățile
marginalizate ale comunei Teaca, județul
Bistrița-Năsăud
9. Proiect IMPACT LECHINȚA – Măsuri

permanent

Instituția Prefectului

2020

Instituția Prefectului

2020

Consiliul Județean BN

2020
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului
integrate pentru îmbunătățirea situației socioeconomice a persoanelor defavorizate din
comunitățile
marginalizate
ale
comunei
Lechința, județul Bistrița-Năsăud
10. Proiect „Semn de intrare în judeţul
Bistriţa-Năsăud”
11. Proiect în pregătire “Reabilitarea şi
restaurarea Castelului din localitatea Posmuş”

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

2020
2020

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

2019

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

2020

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

2021

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

2021

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

2021
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CAPITOLUL 9.

MUNCĂ

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
Acțiuni pentru realizarea obiectivului
crt.
1. Îmbunătățirea
performanțelor 1. Eficientizarea activității de soluționare a
activității Casei Județene de Pensii
cererilor de înscriere la pensie și a altor
drepturi care se acordă beneficiarilor precum
și de plată
2. Creșterea calității serviciilor oferite 2. Revizuirea standardelor de timp pentru
beneficiarilor sistemului public de soluţionarea unei cereri:
pensii.
- reducerea numărului de cereri soluționate
peste termenul legal;

Termen de realizare
Permanent

Instituția
responsabilă
Casa Județeană de
Pensii

Permanent

Casa Județeană de
Pensii

Permanent

Casa Județeană de
Pensii

2020

Casa Județeană de
Pensii

5. 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

Casa Județeană de
Pensii

6. Dezvoltarea continuă a activităţii de
prevenire. Eficientizarea activităţii de acordare
a
prestaţiilor.
Eficientizarea indicatorilor de performanţă
privind activitatea referitoare la asigurarea

Permanent

Casa Județeană de
Pensii

- reducerea timpului mediu de soluționare a
cererilor.
3.

Eficientizarea activităţii de expertiză 3.
Monitorizarea,
evoluţiei
incidenţei
medicală şi recuperare a capacităţii de prevalenţei invalidităţii la nivelul fiecărui judeţ.
muncă.

4.

Asigurarea contribuției, în calitate de
instituție competentă, la îndeplinirea
condițiilor
pentru
trecerea
la
Implementarea Schimbului Electronic
de Date în domeniul Securității
Sociale(ESSI) în România
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.
Dezvoltarea unui sistem eficient și
transparent de asigurare la accidente
de muncă şi boli profesionale.

5.

6.

4. Implementarea proiectului
“Interoperabilitatea Europeană pentru
Instituţiile de Asigurări Sociale din România”
(ESSIR).
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
Implementarea cadrul legal european 7. Implementarea, în domeniul propriu de
actual.
competență, a regulamentelor europene de
coordonare a sistemelor de securitate socială
nr. 883/2004, 987/2009 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.
Monitorizarea
cazurilor
de
incompatibilitate, precum și a cazurilor
de posibile neconcordanţe identificate
la plata în sistem centralizat a
drepturilor de asigurări sociale.

8. Suprapuneri ale bazelor de date proprii,
precum şi cu cele ale autorităţilor competente
pentru evidenţa populaţiei, în vederea
identificării posibilelor incompatibilități, a
plăților posibil eronate și a plăților posibil
efectuate ulterior decesului titularilor.
Asigurarea
resurselor
necesare 9. Menținerea cheltuielilor de funcționare la
funcţionării sistemului public de pensii nivelul anului 2019
și a sistemului de asigurare pentru
accidente
de
muncă
și
boli
profesionale.
Reducerea cheltuielilor bugetare cu 10. Popularizarea şi încurajarea pensionarilor
transmiterea şi plata pensiilor şi a altor de a opta pentru modalitatea de plată a
drepturi de asigurări sociale
drepturilor
prin intermediul conturilor bancare
Creșterea exigenței și responsabilității 11. Acțiuni de control la agenții economici
în actul de control al raporturilor de privind realizarea măsurilor tehnicomuncă, precum și în ceea ce privește organizatorice de îmbunătățire a condițiilor de
asigurarea securității și sănătății în muncă în scopul prevenirii riscurilor
muncă
profesionale, protecția sănătății și securității
lucrătorilor, eliminării factorilor de risc de
accidentare și îmbolnăvire profesională
Ducerea la îndeplinire, corectă și
eficientă a programului propriu de
acțiuni al ITM-BN, bazat pe programul
cadru de acțiuni al Inspecției Muncii în

12. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii
Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub
egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi

Permanent

Casa Județeană de
Pensii

Permanent

Casa Județeană de
Pensii

2020

Casa Județeană de
Pensii

Permanent

Casa Județeană de
Pensii

Trimestrul I - IV

Inspectoratul
Teritorial de Muncă

Trimestrul III - IV

Inspectoratul
Teritorial de Muncă
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domeniul securității și sănătății în Sănătate în Muncă
muncă
13. Campanie națională „Program educațional
privind prevenirea în mediul lucrativ și
consilierea profesională timpurie a elevilor din
ciclul gimnazial” – Proiect AVE.

Trimestrul I - IV

14. Acțiune de informare și conștientizare a
elevilor din învățământul liceal și profesional,
potențiali lucrători începând cu anul 20202021, privind noțiuni legislative de securitate și
sănătate în muncă și legislația muncii,
necesare, atunci când intră pe piaţa forţei de
muncă, oricărui viitor lucrător, atât în România
cât și în comunitatea europeană.

Trimestrul II

15. Acțiune de control pentru verificarea
modului în care se respectă prevederile legale
la comercializarea articolelor pirotehnice.

Trimestrul IV

16. Acțiune de conştientizare şi control
vizând modul de respectare a cerinţelor
minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de prezenţa
agenţilor chimici periculoşi.

Trimestrul II - III

17. Acțiune de verificare a modului de
identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni
musculo-scheletice (AMS), precum și a
măsurilor luate de angajatori în vederea
prevenirii acestora.

Trimestrul I - III

18. Acțiune de verificare a modului în care
sunt respectate cerințele minime pentru
îmbunătățirea securității și protecția sănătății
lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc
datorat atmosferelor explozive în silozurile de
cereale, fabricile de produse de brutărie și
produse de panificație, nutrețuri pentru hrana
animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile

Trimestrul II - IV
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de distribuție a carburanților auto.
19. Acțiune de control pentru verificarea
modului în care se respectă prevederile legale
de securitate și sănătate în muncă la
transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor
de transport rutier.
20. Acțiune de verificare a respectării
prevederilor legale privind securitatea și
sănătatea în muncă la desfășurarea
activităților cu articole pirotehnice

Trimestrul I - IV

Trimestrul IV

21. Acțiune de informare și control pentru
verificarea modului în care sunt respectate
cerințele minime de securitate și sănătate în
muncă de beneficiari – așezăminte de cult și
prestatorii în domeniul construcțiilor care
desfășoară activități pe teritoriul acestora.

Trimestrul III - IV

22. 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 - IV

23. Identificarea unei metode de evaluare a
factorilor psihosociali de risc și a măsurilor de
combatere a stresului la locul de muncă.

Trimestrul II - IV

24. Acțiune de informare a angajatorilor care
creează noi locuri de muncă și sprijinirea
acestora pentru asigurarea unui mediu de
muncă sigur și sănătos.

Trimestrul I - IV

25. Campanie națională privind obligațiile
angajatorilor de a implementa, pe baza
principiilor generale de prevenire, măsurile
necesare pentru asigurarea securității și
protecția lucrătorilor care își desfășoară

Trimestrul I - IV
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activitatea în șantierele temporare sau mobile.

13.

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

26. Acțiune de control privind securitatea și
sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din
IMM.

Trimestrul I - IV

27. Europene de informare cu privire la
beneficiile muncii declarate – denumirea
campaniei „Câștigă, Declară, Beneficiază”

Trimestrul I - IV

Inspectoratul
Teritorial de Muncă

28. Campanie privind verificarea modului de
Organizarea și desfășurarea activităților
derulate în cadrul Campaniei respectare, de
către angajatori, a prevederilor Legii nr.
156/2000 privind protecţia cetăţenilor români
care lucrează în străinătate, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
29. Campanie privind verificarea modului de
respectare de către angajatori 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.
30. Campanie privind verificarea modului de
respectare a prevederilor legale privind
încheierea, modificarea, suspendarea și
executarea contractelor individuale de muncă
(timpul de muncă și de odihnă, drepturi
salariale) în creșe, grădinițe, afterschool.
31. Campanie privind identificarea şi
combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în
domenii susceptibile utilizării frecvente a
acesteia: construcţii, fabricarea produselor de
brutărie şi a produselor făinoase, depozitarea
şi comercializarea produselor cerealiere şi a
produselor de panificaţie, industria lemnului,
comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază,
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unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni
montane şi de pe litoral, unităţi care
desfăşoară activitate pe timpul nopţii
(restaurante, baruri, cluburi, discoteci, jocuri
de noroc, unităţi de comerţ cu program nonstop, unităţi distribuţie carburant), colectarea
şi
reciclarea
deşeurilor
nepericuloase,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte
prestări de servicii etc.
33. Campanie privind verificarea modului în
care se respectă legislația în domeniul relațiilor
de muncă în transportul rutier.
34. Acţiune de informare şi conştientizare a
cetățenilor străini aflați pe teritoriul României,
cu privire la condițiile de angajare și la
drepturile pe care le au ca lucrători în
România.
35. Acţiune de informare și conştientizare a
cetățenilor români aflați în căutarea unui loc
de muncă în străinătate, cu privire la riscurile
la care se pot expune prin necunoașterea
prevederilor legale și de cunoaștere a
instrumentelor de lucru ale Inspecției Muncii în
domeniu.
36. Acțiuni de organizare a Consiliul
Consultativ Tripartit în scopul promovării
bunelor practici din domeniul dialogului social
tripartit
37. Acțiuni de monitorizare 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.
38. Acțiuni de verificare a modului în care este
organizată și se derulează activitatea
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referitoare la registrul general de evidență a
salariaților.
39. Acțiuni de informare și conștientizare cu
privire la
modul în care se derulează
activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul
electronic de evidență a zilierilor conform
prevederilor Legii nr. 52/2011, privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, modificată şi completată.
40. Acțiuni de identificare şi combatere a
cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul
cabinetelor medicale individuale, policlinici și
spitale.
14.

Asigurarea unor servicii publice de
calitate prin informatizarea integral la
nivel judetean.

41. Utilizarea Registrului
evidenta a salariatilor-Revisal.

Electronic

de

15.

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

42. reevaluarea și monitorizarea situației
sociale a copiilor din centrele rezidențiale, în
vederea
reintegrării
în
comunitate
în
colaborare cu instituțiile abilitate;

2020

DGASPC

43. reevaluarea și monitorizarea situației
sociale a copiilor aflați în plasament familial
simplu, în vederea analizării posibilității de
reintegrare în familia biologică /extinsă, în
colaborare cu instituțiile abilitate.
16.

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

44. 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;
45. Realizarea de acţiuni pentru promovarea
egalităţii de şanse şi combaterea discriminării

Semestrul I
DGASPC BN

Semestrul I

52

(inclusiv acţiuni pentru promovarea copiilor
romi, copiilor cu dizabilităţi);

17.

Menţinerea/îmbunătăţirea calităţii
serviciilor sociale pentru copil şi
familie

46. Colaborarea cu instituţii publice cu
responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale,
medici de familie), în vederea promovării şi
respectării drepturilor copilului (educaţie,
sănătate, identitate etc.).

2020

47. Extinderea, dezvoltarea și creșterea
calității rețelei de asistență maternal

2020

48. Recrutarea si evaluarea situatiei sociopsiho-materiale a unor noi solicitanti la postul
de asistent maternal profesionist in vederea
atestarii si angajarii (în limita posturilor vacant
disponibile);

DGASPC BN

49. Realizarea de cursuri de calificare initiala
pentru aproximativ 45 de solicitanti;
50. 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;
51. Realizarea unui numar de cate 5 de
sedinte administrative lunare si a 10 grupuri
de suport lunare (obligatorii pentru toti AMP),
în măsura în care se pot realize întâlniri de
grup
52. Realizarea de vizite la domiciliul
asistentilor maternali profesionisti, sau intalniri
de consiliere cu incercarea respectarii
frecventei recomandate de standardele in
vigoare sau realizarea acestora prin mijloace
electronice după e cazul;

DGASPC BN

DGASPC BN
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53. Realizarea unui curs de formare continua
a asistentilor maternali profesionisti si oferirea
de suport specializat in abordarea problemelor
dificile ce țin de relationarea cu copiii plasati
care traverseaza perioade dificile
54. Realizarea unei intalniri cu copiii plasati la
asistentii
maternali
profesionisti
pentru
dezbaterea problemelor legate de provocarile
pre-adolescentei si adolescentei, sau prin
realizarea de consilieri prin mijloace electronice
dacă e cazul;
55. Realizarea vizitelor de monitorizare a
dezvoltarii, starii de sanatate si integrarii
familiale, sociale si scolare a copiilor plasati (la
domiciliu sau in alte locuri) cu încercarea
respectării
frecvenței
recomandate
de
standardele în vigoare;
56. Realizarea evaluarilor în vederea
întocmirii rapoartelor de revizuire ale nevoilor
copiilor, ale revizuirii Planurilor individualizate
de protecție și ale reevaluarilor trimestriale a
situației acestora, cât și pregătirea și predarea
acestora din urma la AJPIS;
57. Realizarea consilierii părintilor biologici și a
rudelor copiilor plasati in vederea pregatirii
reintegrarii lor familiale sau a deschiderii
procedurii de adoptie;
58. Furnizarea unor servicii de calitate pentru
copiii care au stabilită adopția ca finalitate a
plan individualizat de protecţie, precum şi a
persoanelor/familiilor care doresc să adopte
sau care au adoptat;
59. Realizarea de acțiuni de promovare a
adopției- informare și mediatizare pentru
recrutarea de familii/persoane adoptive,

2020
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sensibilizarea acestora
copiilor greu adoptabili.
18.

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

în

scopul

adopţiei

60. reevaluarea și monitorizarea situației
sociale a copiilor din centrele rezidențiale, în
vederea reintegrării în comunitate în
colaborare cu instituțiile abilitate;

Semestrul I

2020
DGASPC BN

61. reevaluarea și monitorizarea situației
sociale a copiilor aflați în plasament familial
simplu, în vederea analizării posibilității de
reintegrare în familia biologică /extinsă, în
colaborare cu instituțiile abilitate.
19.

Creşterea accesului copiilor şi tinerilor 62. Evaluarea copiilor cu dizabilităţii în
cu
dizabilităţi
la
serviciile
de vederea încadrării în grad de handicap/acces la
recuperare/reabilitare
şi
servicii servicii de abilitare şi reabilitare;
educaţionale
63. Informarea părinţilor/reprezentantului
legal asupra accesării serviciilor de abilitarereabilitare şi îndrumarea spre servicii de
evaluare în vederea orientării şcolare;

2020
DGASPC BN

DGASPC BN,
ONG –uri,

64. Accesarea serviciilor de recuperare din
cadrul echipei mobile în vederea abilităriireabilitării;
20.

Dezvoltarea
şi
diversificarea
intervenţiei şi a reţelei de servicii
pentru reabilitarea şi
reintegrarea
socială a copiilor victime ale abuzului,
neglijării si exploatării copilului

65. Mediatizarea Telefonului de urgenţă
(0263983, 116111) şi oferirea de servicii de
consiliere de către personalul din cadrul
Centrul de primire în regim de urgență ”Copiii
străzii” Bistrița;
66. Colaborarea cu instituţiile relevante de pe
plan judeţean pentru prevenirea şi intervenţia
în reţeaua interinstituţională în situaţiile de
abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

2020
DGASPC BN
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21.

Sprijinirea integrării socio-profesionale 67. Consiliere aptitudinală și vocațională a
a tinerilor care urmează să părăsească tinerilor între 16-18 ani ocrotiți în centrele de
sistemul de protecţie şi a altor plasament.
categorii vulnerabile de tineri

68. Furnizarea de servicii în cadrul Centrului
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Adulți Beclean (defalcat, pe cele trei
centre din structură);

22.

Dezvoltarea/ diversificarea serviciilor
oferite persoanelor cu dizabilităţi

23.
Promovarea serviciilor sociale

DGASPC BN
2020

DGASPC BN
2020

o Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Sf. Luca Beclean (CRRN Sf.
Luca);
o Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică 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.
69. 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.

DGASPC BN
2020
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24.

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

25.
Prevenirea violenţei în
promovarea
interinstituţionale
în
diminuării fenomenului

26.

72. Realizarea de acţiuni de mediatizare/
familie şi popularizare, campanii de informare,
colaborării distribuire de materiale publicitare/
vederea informative;

Menţinerea/îmbunătăţirea
standardelor de calitate din cadrul
serviciilor pentru persoane vârstnice
de la nivelul DGASPC B-N

2020

DGASPC BN

2020

DGASPC BN

73. Încheiere de parteneriate de colaborare cu
instituţii publice sau private cu activităţi în
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei.
74. Furnizarea de servicii specializate în
centrele rezidențiale si în serviciile alternative
din cadrul DGASPC;

DGASPC BN
2020

75. Formarea personalului din cadrul serviciilor
pentru persoane vârstnice ale DGASPC B-N.

27.

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

2020

DGASPC BN

28.

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor 77. Evaluarea periodică a nevoilor locale,
sociale destinate persoanelor vârstnice transmiterea de recomandări privind serviciile
necesare şi informarea primăriilor cu privire la
şi descentralizarea
responsabilităţile locale pentru înfiinţarea de
servicii alternative/ de prevenire; monitorizare
servicii înfiinţate şi colaborare, după caz.

2020

DGASPC BN
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29

Creşterea gradului de accesibilizare 78. Furnizarea de servicii de evaluare,
pentru persoanele cu dizabilităţi la monitorizare, informare, consiliere şi orientare
servicii publice precum şi la alte pentru persoane cu handicap.
categorii de servicii şi bunuri

30.

2020

79. Acordarea serviciilor de formare
profesională prin organizarea programelor de
formare profesională pentru persoane din
mediul urban
223 persoane

Atingerea ţintei de 70% în privinţa
ratei de ocupare pentru grupa de
vârstă 20-64 ani.Promovarea unor
politici publice coerente şi realiste,
care să determine o piaţă a muncii
performantă, dinamică şi flexibilă,
ceea ce va asigura accesul majorităţii
cetăţenilor la locuri de muncă de
calitate, în funcţie de competenţele şi
abilităţile lor, la venituri decente.

DGASPC BN

AJOFM BN

80. Acordarea serviciilor de formare
profesională prin organizarea programelor de
formare profesională pentru persoane din
mediul rural

378 persoane
81.Tineri sub 25 ani ocupaţi prin
implementarea Programului de Ocupare
1150 persoane

2020

82. Acordarea de subvenţii angajatorilor care
încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ
200 persoane
83. Acordarea de subvenţii la angajatorii de
inserţie , pe baza contractelor de solidaritate
20 persoane
84. Acordarea de subvenţii angajatorilor care
încadrează în muncă tineri NEET
30 persoane
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85. Acordarea de subvenţii angajatorilor care
încadrează în muncă şomeri peste 45 ani ,
şomeri unici susţinători ai familiilor
monoparentale sau a şomerilor care mai au 5
ani până la pensie;
615 persoane
86. Acordarea de primă de inserţie
absolvenţilor de învăţământ
55 persoane
87. Persoane de etnie romă ocupate prin
implementarea Programului de Ocupare
50 persoane
88. Acordarea primei de activare pentru
şomerii neindemnizaţi
300 persoane
88. Stimularea mobilităţii forţei de muncă
(primă de încadrare)
40 persoane
89. Stimularea mobilităţii forţei de muncă
(primă de instalare)
15 persoane
31.

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 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

90. Plata alocaţiei de plasament familial

AJPIS BN

91. Plata alocaţiilor pentru susţinerea familiei
92. Stabilirea şi plata indemnizaţiei pentru
creşterea copilui şi a stimulentului de inserție
93. Plata venitului minim garantat

permanent

94. Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru
copii
95. Stabilirea şi plata îndemnizaţiei lunare de
hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau
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sistem integrat de servicii şi prestaţii
sociale pentru grupurile vulnerabile

bolnave de SIDA
96. Plata ajutorului pentru încalzirea locuintei
97. Plata drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
98. Stabilirea şi plata sprijinului pentru copilul
cu dizabilitate
99. Indemnizatie
vederea adoptiei

lunara

pt

concediu

in

100. Campanii de consiliere, informare,
referitoare la modificările legislative din
domeniul asistenţei sociale
32.

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.

101. 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.

33.

Creşterea capacităţii de detectare a
riscurilor de eroare, fraudă, corupţie
asupra bugetului alocat prestaţiilor
sociale prin mărirea sancţiunilor,
întărirea cadrului legal al inspectorului
social, creşterea interoperativităţii

102. Controlul bazat pe risc privind stabilirea,
acordarea şi plata alocaţiei de stat pentru
copii, alocaţiei de plasament familial,
îndemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului
şi a stimulentului de inserţie, alocaţiei pentru
susţinerea familiei şi a venitului minim garantat

permanent

Conform planului de
control

AJPIS BN

AJPIS BN
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pentru controlul încrucişat din birou,
având costuri administrative reduse.

34.

Creşterea calificării şi implicit , a
productivităţii muncii prin promovarea
programelor de formare profesională a
salariaţilor, adaptate la oportunităţile de
dezvoltare economică

103. Controlul bazat pe risc privind stabilirea
acordarea şi plata ajutorului pentru încălzirea
locuinţei

Conform
control

planului

de

104. Controlul bazat pe risc privind stabilirea,
acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă
socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi
speciale

Conform
control

planului

de

105. Verificarea accesului persoanelor cu
handicap la mediul fizic, informaţional şi
comunicaţional

Permanent

104. Autorizarea furnizorilor de formare
profesională a adulților

Permanent

AJPIS BN
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CAPITOLUL 10.

EDUCAȚIE ȘI CERCETARE

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
Prioritizarea componentei de

echitate și abordările pedagogice
centrate pe elevi

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

1. Punerea în aplicare a viziunii și strategiei din
proiectul România Educată

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

2. Reducerea
învăţământul
absențelor

Instituția
responsabilă

abandonului şcolar din
obligatoriu.
Monitorizarea

3. Îmbunătățirea rezultatelor
bacalaureat și teste naționale

elevilor

la

4. Gestionarea în condiţii optime a examenelor
naţionale şi admiterea în liceu
5. Cuprinderea tinerilor care nu au frecventat
şcoala în programul ,,A doua şansă”
6. Reducerea ratei de analfabetism funcțional
măsurată la vârsta de 15 ani.
7. Promovarea programului ,,Școală după
școală”
8. Susținerea elevilor capabili de performanță
9. Analiza situației din învățământul special ș
iintegrarea copiilor cu cerințe educative
speciale
10. Programe
vulnerabile.
2.

Asigurarea și modernizarea bazei
material a învâțământului
preuniversitar. Complementaritatea
surselor de finanțare

adecvate

pentru

grupurile

11. Modernizarea procesului de predareînvățare cu ajutorul tehnologiilor informațiilor
și comunicării
12. Conectarea tuturor școlilor la Internet prin
conexiuni de mare viteză
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

13. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii
unităților școlare pentru obținerea autorizațiilor
de funcționare (sanitară și ISU)
14. Dotarea cu microbuze școlare
15. Asigurarea manualelor școlare
16. Modernizarea atelierelor școală pentru
învățământul profesional și tehnologic
17. Extindere/reabilitare/modernizare/dotare
unități școlare
18. Programul ROSE- dotarea liceelor
tehnologice și susținerea elevilor cu risc de
abandon școlar
3.

Corelarea programelor
educaționale cu piața muncii

19. Fundamentarea corectă a planului de
școlarizare
20. Adaptarea
dispoziția școlii

curriculum-ului

școlar

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

la

21. Corelarea învățământului profesional și
tehnic cu cerințele agenților economici
22. Dezvoltarea stagiilor de practică de
specialitate
4.

Asigurarea
învățământului
și
educației
pentru
minoritățile
naționale
și
pentru
grupurile
dezavantajate

23. Asigurarea condițiilor de însușire a limbii
române și a limbii materne de către elevi.
24. Creșterea capacității de cuprindere a
învățământului în limba maternă
25. Dezvoltarea rețelei de mediatori școlari
prin care se asigură încurajarea participării
populației rrome la învățământul obligatoriu
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

26. Formarea inițială și continuă a cadrelor
didactice pentru învățământul în limba
minorităților
5.

Creșterea capacității de inovare și
de creativitate

27. Educație complementară extacurriculară și
extrașcolară

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

28. Răspuns la nevoile de formare ale elevilor
și părinților acestora pentru dezvoltarea
creativității
29. Pregătirea cadrelor
educația timpurie
6.

Implementarea și generalizarea
programului ,,Şcoală după şcoală

didactice

pentru

30. Extinderea activităţii cu elevii după orele
de curs asigurându-se condiţii de învăţare,
recreere, sport, supraveghere şi protecţie.
31. Oferirea, în parteneriat cu Asociaţiile
părinţilor, după orele de curs, a unor activităţi
de învăţare remedială sau de accelerare a
învăţării .
32. Extinderea etapizată a programului ,,Masa
caldă”

7.

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

33. Garantarea egalității de șanse
eliminarea oricăror forme de discriminare

și

34. Facilități, politici și programe adecvate
grupurilor vulnerabile
35. Programe suport pentru cei care au
părăsit timpuriu școala

8.

Garantarea autonomiei școlilor și a
autonomiei profesionale a cadrelor
didactice. Continuarea programului

36. Instituționalizarea autonomiei școlilor cu
asumarea
responsabilității
față
de
performanțele școlii
37. Organizarea concursurilor pentru directorii
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

de debirocratizare.

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

de școli
38. Autonomia profesională a cadrelor
didactice în transpunerea personalizată a
programelor școlare
39. Încurajarea formării consorțiilor școlare și
asociațiilor profesionale
40. Participarea școlilor și a cadrelor didactice
în programe și proiecte care aduc beneficii
procesului didactic
41. Realizarea de parteneriate pentru
schimbul de bune practici cu unități școlare din
țară și din străinătate
42. Participarea la programe de formare
profesională pentru dezvoltarea personală și
creșterea performanței în cariera didactică

9.

Susținerea activităților extrașcolare
și extracurriculare

43. Asigurarea educației pentru sănătate și a
educației ecologice
44. Susținerea educației
artistice și științifice

civice,

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

2020

Inspectoratul
Școlar Judetean

cultural

45. Asigurarea educației prin sport, a educației
rutiere și a educației pentru dezvoltare
durabilă
46. Dezvoltarea de parteneriate cu specialiști
în domeniu și societatea civilă pentru
prevenirea și combaterea fenomenului de
bullyng, discriminare, violență în școli.
10.

Asigurarea transparenței în
educație

47. Corelarea sistemelor informatice existente
48. Creșterea accesibilității publice a datelor
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CAPITOLUL 11.

TINERET SI SPORT

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
Acțiuni pentru realizarea obiectivului
crt.
1.
Dezvoltarea sportului de masă prin 1. Elaborarea calendarului competiţional în
colaborare cu AJSPT, ONG-uri, instituţii cu
Programul “SPORTUL PENTRU TOŢI”.
atribuţii în domeniu.
2. Bugetarea acţiunilor proprii din calendarul
SPT în funcţie de bugetul aprobat.
3. Implicarea medicinei sportive în “SPORTUL
PENTRU TOŢI” în funcţie de calendar.
4. Dezvoltarea aţiunilor de selecţie şi iniţiere a
copiilor şi tinerilor la ramurile de sport: arte
marţiale, gimnastică ritmică, patinaj, schi
fond, biatlon alpin.

Termen de realizare
semestrul I 2020

Instituția
responsabilă
DJST BN

semestrul I 2020
permanent
permanent

Promovarea unor activităţi specifice
persoanelor cu dizabilităţ.i
5. Încurajarea activităţii sportului pentru toţi în
urmatoarele baze sportive: Codrişor, Iproeb,
Casa Ema, Schreiner, Sângeorz Băi pentru
înot, sala Polivalentă pentru arte marţiale,
Piatra Fântânele şi Wanderland pentru schi
alpin, Sala Olimpică de tenis de masă şi Sala
Liceului Economic Năsăud pentru tenis de
masă, terenurile de fotbal pentru fotbal
agrement.

permanent
conform calendarului

6. O mai mare implicare a instructorilor
sportivi în punerea în practică a programului
“SPORTUL PENTRU TOŢI” prin organizarea de
cursuri de perfecţionare.

semestrul II 2020

7. Încurajarea asocierii şi susţinerea activităţii
asociaţiilor sportive şcolare pe raza judeţului.

permanent

8. Asigurarea legalităţii şi a condiţiilor
necesare bunei desfăşurări a activităţilor în
vacanţele şcolare din cluburile legal constituite

permanent
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

în parteneriat cu ISJ.

2.

Promovarea şi dezvoltarea programului
“SPORTUL DE PERFORMANŢĂ” ţinând cont
că anul 2020 este an olimpic al jocurilor de
vară.

9. Nominalizarea unui traseu pentru drumeţii
în localităţile Bistriţa-Codrişor, rezervaţia Munţii
Rodnei, zona munţilor Călimani şi Prundul
Bârgăului în vacanţele şcolare.

semestrul I 2020

10. Introducerea unor acţiuni SPT în
programele de la nivelul comunelor şi oraşelor
din judeţ cu ocazia unor sărbători tradiţionale.

semestrul I 2020

11. Supravegherea şi controlul structurilor
sportive şi sportivilor nominalizati pentru JO –
TOKYO 2020.
12. Asigurarea condiţiilor de pregătire pentru
sportivii nominalizaţi şi calificati la JO – TOKYO
2020.
13. Continuarea programelor pentru
susţinerea jocurilor sportive în special handbal
fete – GLORIA 2018 Bistrita.

semestrul II 2020

DJST BN

semestrul II 2020

permanent
conform calendarului

14. Derularea programelor proprii de sprijin
(bursa sportivă sustinătoare de efortalimentaţia de efort) pentru sportivii
nominalizaţi cu medalii la finalele
campionatelor naţionale în 2020.

permanent

15. Derularea calendarului competiţional
special: Cupa Bistriţa - tenis de masă,
concursuri internaţionale -gimnastică artistică,
haltere şi concursuri interjudeţene- arte
marţiale, box, culturism şi fitness.

permanent

16. Îmbunătăţirea activităţii de evidenţă şi
planificare a antrenorilor prin elaborarea
caietului antrenorului.

semestrul II 2020

17. Continuarea cursurilor de formare de
instructori sportivi în colaborare cu LPS pentru

semestrul II 2020
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

elevii absolvenţi ai LPS. Organizarea de cursuri
de formare instructori în colaborare cu
asociaţiile judeţene pe ramuri de sport şi de
perfecţionare a antrenorilor.

3.

Întreţinere şi funcţionare bază materială

18. Susţinerea şi dezvoltarea unui calendar
sportiv special pentru jocuri
sportive,atletism,cros prin activităţi derulate în
cadrul programului România în Mişcare.

semestrul II 2020

19. Continuarea finanţării structurilor sprtive
prin programul naţional Romănia în Mişcare.

semestrul II 2020

20. Reparaţii capitale la Complexul Sportiv
Sala Polivalentă din Bistriţa:
- dotarea cu materiale şi echipamente
specifice activităţii
- reparaţii capitale la instalaţia de
alimentare cu apă şi instalaţiile sanitare
din hotel
- igienizare şi vopsitorii în holurile sălii şi
vestiare
- izolarea termică a sălii
- instalaţii electrice şi de sonorizare
21. Reabilitare, mansardare, camere la CA
Sg.Bai
- dotarea cu aparatură şi echipament de
încălzire la C.A. Sg.Băi.
22. Instalaţie nocturnă pentru terenul sintetic
de baschet de la tabăra pentru tineret
Sângeorz-Bai

semestrul II 2020

DJST BN

2020

DJST BN

23. Reabilitare sediul administrativ a fostei
direcţii pentru tineret din municipiul Bistriţa, Bdul Independenţei nr.9
4.

Atragerea tinerilor în activităţi nonformale

24. Atragerea tinerilor în Centrul de Agrement
Sîngeorz-Băi pentru petrecerea timpului liber și
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

dedicate petrecerii timpului liber.

a vacanțelor

Dezvoltarea de abilităţi în comunicare,
muncă în echipă, orientare în carieră,
cccconsultanţă, consiliere şi dezvoltarea

25. Cofinanțarea unor proiecte ale Structurilor
de tineret prin organizarea Concursului Local
de Proiecte destinat ONG-urile de și pentru
tineret

unui spirit civic

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

2020

26. Art Terapie,,Up not Down"

iunie-septembrie 2020

27. Concurs propuneri proiecte pentru tineri

iunie-septembrie 2020

28. Tânăr ca tine sunt și eu

septembrie-noiembrie
2020

29. Creează, dăruiește și esți mai fericit!

septembrie-noiembrie
2020

30. Tineri antreprenori în comunitate.

septembrie-octombrie
2020

31. ECO-NATURA

octombrie-noiembrie 2020

32. Spune da- comunicării !

octombrie-noiembrie 2020

33. 13 Pași spre cultură prin literatură şi
matematică

octombrie-noiembrie 2020

34. Informarea, consilierea și orientarea în
carieră a elevilor bistrițeni

noiembrie-decembrie 2020

35. Start spre succes

noiembrie-decembrie 2020
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CAPITOLUL 12.

SĂNĂTATE

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
Sănătate – Infrastructură

2.

Sănătate – Cresterea capacitatii de
diagnostic si tratament

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

1.Dezvoltarea infrastructurii spitalelor din judet
(reabilitare, modernizare, extindere)
2.Dotarea spitalelor cu aparatura si
echipamente moderne
3. Monitorizarea activitatii furnizorilor de
servicii de asistenta medicala primara si
ambulatorie de specialitate

Decembrie 2020

Instituția
responsabilă
DSP BN

Trimestrial

DSP BN

Trimestrial

DSP BN

Trimestrial

DSP BN

Trimestrial

DSP BN

4. Monitorizarea activitatii furnizorilor de
servicii de asistenta medicala spitaliceasca
5. Derularea programelor de screening pentru
principalele boli cronice
4. Asigurarea continuității asistenței medicale

prin centre de permanenta ale medicilor de
familie
3.

Sănătate – Medicamente

6. Realizarea programului de boli transmisibile
7. Controlul respectarii cadrului legislativ
privind suplimentele alimentare

4.

Sănătate – Resursa umana de
specialitate

8. Acoperirea teritoriului cu medici de familie si
medici medicina dentara, care acorda asistenta
medicala
9. Cresterea numarului de specialisti din
spitalele si ambulatoriile de specialitate ale
judetului

5.

Sănătate – Programele nationale de
sanatate

10. Realizarea Programul de sanatate al femeii
si copilului
11. Monitorizarea continua a programelor de
boli transmisibile (TBC, HIV-SIDA, boli cu
transmitere sexuala)
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Nr.
crt.

6.

Obiective prevăzute în anul 2020

Infrastructura de sănătate

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

12. Monitorizare a factorilor determinanti din
mediul de viata si munca
13. .Programe de promovare a sanatatii
14. U.P.U. – S.M.U.R.D. – Spitalul județean de
Urgență Bistrița - construire heliport pe terasa
superioară a spitalului

2020

Instituția
responsabilă

Consiliul Județean BN

15. U.P.U.– S.M.U.R.D.– Spitalul județean de
Urgență Bistrița -reabilitare, modernizare,
extindere și dotare
16. Construire ansamblu de locuințe colective
mici P+2E+M destinate închirierii în mod
exclusiv unor tineri specialiști în sănătate
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CAPITOLUL 13.

MEDIU, APE ȘI PĂDURI

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
Monitorizarea și îmbunătățirea calității
mediului

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

1. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu –
aer, apa, sol, vegetaţie

Permanent

APM BN

2. Dezvoltarea și optimizarea staţiei automate,
parte a Reţelei Naţionale de Monitorizare a
Calităţii Aerului

Permanent

3. Monitorizarea radioactivităţii prin staţia de
radioactivitate

Permanent

4. Validarea datelor de calitatea aerului pentru
anul 2018 în vederea respectării obligaţiilor de
raportare anuală către Comisia Europeană şi
Agenţia Europeană de Mediu

Permanent

5.
Raportul
privind
calitatea
aerului
înconjurător pentru anul 2019, cu referire la
toţi poluanţii care intră sub incidenţa Directivei
2008/50/CE transpusă în legislaţia românească
prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului

2020

6. Raport anual privind starea mediului în
județul Bistrița-Năsăud, realizat conform
cerințelor Raportului european de starea
mediului (SOER)

2020

7. Realizarea inventarului privind emisiile de
poluanți în atmosferă – anul 2019

2020

8. Realizarea inventarului instalațiilor ce intră
sub incidența Regulamentului (CE) 166/2006 și
a Registrului European al Poluanţilor Emişi şi
Transferaţi ( EPRTR)

2020
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Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
2.
Îmbunătățirea managementului
deşeurilor și substanţelor periculoase

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

9. Monitorizarea cantităţilor de deşeuri
reciclabile
şi
menajere
colectate/valorificate/eliminate prin Centrul de
Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu.

Permanent

APM BN

10. Colectarea, validarea şi procesarea la nivel
naţional a datelor statistice privind deşeurile
pentru anul 2019.

2020

11. 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 2018.

2020

12. Colectarea şi validarea datelor privind
cantităţile de uleiuri uzate la nivel judeţean
pentru anul 2019

2020

13. Întocmirea inventarului privind operatorii
economici
din
judeţ,
deţinători
de
materiale/articole/deşeuri cu conţinut de
azbest, pentru anii 2019.

2020

14. Întocmirea inventarului privind mercurul şi
compuşii cu mercur, pentru anii 2019.

2020

15. Realizarea bazei de date privind operatorii
economici din judeţ care deţin metale
restricţionate şi compuşii ai acestora, pentru
anii 2019.

2020

16. 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 2019.

2020
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Nr.
crt.

3.

Obiective prevăzute în anul 2020

Participarea publicului în luarea
deciziilor privind mediu

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

17. Realizarea inventarului - anul 2020 - a
cantităţilor de deşeuri periculoase transportate
în conformitate cu prevederile HG 1061/2008
privind transportul deșeurilor periculoase și
nepericuloase în România.

2020

18. Colectarea de date privind cantitatile de
deșeuri
de
baterii
și
acumulatori
colectate/tratate in județul Bistrița Năsăud
pentru anul 2019.

2020

19. 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 2018.

2020

20. Colectarea şi validarea datelor privind
cantităţile de uleiuri uzate la nivel judeţean
pentru anul 2019

2020

21. Întocmirea inventarului privind operatorii
economici
din
judeţ,
deţinători
de
materiale/articole/deşeuri cu conţinut de
azbest, pentru anii 2019.

2020

22. 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

permanent

23. Creşterea gradului de informare a
publicului şi responsabilizarea publicului prin
consultarea acestuia în luarea deciziilor la
punerea în funcţiune a obiectivelor noi sau la

Instituția
responsabilă

APM BN
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

25. Analizarea şi/sau emiterea punctelor de
vedere pentru planurile de management
elaborate de către custozi/administratori

Permanent

APM BN

26. 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

Permanent

27. Organizarea şi monitorizarea activităţilor
de evaluare pentru speciile de carnivore strict
protejate, centralizarea datelor şi efectuarea
de propuneri de număr maxim de intervenţie
pe fonduri de vânătoare şi gestionari pentru
sezonul de vânătoare 2020/2021

2020

28. 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;

Permanent

29. 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

modificarea activităţilor existente
24. Producerea energiei electrice din surse
regenerabile de energie
4.

Conservarea biodiversității și utilizarea
durabilă a componentelor sale
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

30. Participarea în cadrul comisiilor constituite
în vederea constatării pagubelor produse de
exemplarele din speciile de faună de interes
cineget8c 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

Instituția
responsabilă

5.

Monitorizare situri
contaminate/potențial contaminate

31.
Introducerea/actualizarea
datelor
referitoare la siturile contaminate/potential
contaminate in baza natională de date și a
celor nou identificate conform Legii 74/2019.

Permanent

APM BN

6.

Îmbunătăţirea accesului publicului la 32. Răspuns la solicitările de informaţii de
mediu, în conformitate cu prevederile Legii
informaţia de mediu
nr.544/2001 şi normelor de aplicare, ale
HG.nr.875/2005 privind informaţia de mediu şi
a Ordinului MAPM 1182/2002

Permanent

APM BN

7.

Susţinere proiecte de finanţare prin 33. Implementare proiect în vederea elaborării
planurilor de management pentru ariile
fonduri europene şi guvernamentale
protejate de interes comunitar neatribuite în
custodie – finanțare POIM 2014/2020

2020

APM BN

8.

Îmbunătăţirea
conștientizare a

gradului
cetățenilor

și

34. Actualizarea bazei de date cu proiecte din
domeniul protecţiei mediului, derulate în
judeţul Bistriţa-Năsăud

Permanent

de 35. Organizarea de diverse acţiuni pentru a
de marca evenimentele din calendarul ecologic şi
pentru conştientizarea cetăţenilor cu privire la

Permanent

APM BN

76

Nr.
crt.

9.

10.

Obiective prevăzute în anul 2020
educaţie ecologică

Elaborarea şi aplicarea politicilor în
domeniul mediului

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

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

protecţia mediului
36. Implementarea proiectului de educaţie
ecologică „Reciclează azi pentru sănătatea ta
de mâine! ” derulat de APM BN, în parteneriat
cu ISJ BN şi Asociaţia RoRec- reprezentant
local Î.I. Mina Nedelea

2020

37. Inventarierea/centralizarea datelor privind
reactivii chimici utilizaţi în laboratoarele şcolare
din unităţile de învăţământ din judetul BN în
scopul
eliminării
celor
uzati,
şi
implicarea/conştientizarea cadrelor didactice
de specialitate în problemele privind protectia
mediului.

2020

38. Monitorizarea implementării măsurilor din
Planul Local de Acţiune pentru Mediu

Semestrial

39.
Actualizarea/monitorizarea
Planului
Judeţean pentru Gestionarea Deşeurilor, în
colaborare cu Consiliul Județean Bistrița Năsăud

2020

40. Întocmirea, pe baza raportului Comisiei
tehnice, a raportului GNM și a datelor
măsurate la stația de monitorizare a calității
aerului, a unui raport de monitorizare privind
efectele aplicării măsurilor din Planul de
menținere a calității aerului în județul BistrițaNăsăud

2020

41. Acţiuni de verificare pentru actualizarea
dosarelor de obiectiv privind folosirea,
protecţia resurselor de apă/albiilor minore
programate la folosinţele de apă

2020

APM BN

SGA BN
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Nr.
crt.

11.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

2020

SGA BN

2020

SGA BN

2020

SGA BN

de apă, îmbunătăţirea calităţii apei 42. Contribuţie la constituirea Fondului
până la atingerea stării bune a apelor
Naţional de Date Hidrologice
43. Inspecţii planificate la folosinţele de apă
pentru verificarea gradului de conformare al
acestora la legislaţia în domeniul apelor şi la
actele de reglementare deţinute;
44. Inspecţii tematice impuse de autoritatea
centrală de gospodărirea apelor
45. Monitorizarea stării calitative a apelor din
judeţ,
In cadrul Bazinului Hidrografic Somes Tisa:
Reducerea vulnerabilităţii la efectele
schimbărilor
climatice
prin 46. Realizarea Planului tehnic de Gospodărire
îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la a Apelor
nivel local în situaţii de urgenţă
generate de inundaţii ori secetă

12.
47. Stabilirea impactului activităţilor umane
asupra corpurilor de apă şi a calităţii în
Satisfacerea cerinţelor Directivei Cadru
secţiunile de monitorizare prin elaborarea
privind Apa a Uniunii Europene în
programelor de gospodărire a apelor şi a
vederea atingerii stării bune a apelor
sintezelor privind folosirea şi protecţia
resurselor de apă;

13.

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

48. 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
49. Colectare date si elaborarea Raport privind
stadiul indeplinirii prevederilor programelor de
etapizare
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Nr.
crt.
14.

15.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Îmbunătăţirea prognozelor, creşterea
timpilor de reacţie
a autorităţilor
implicate precum şi îmbunătăţirea
exploatării controlate a acumulărilor

50. Transmiterea informărilor, atenţionărilor,
avertizărilor meteorologice, hidrologice, de
fenomene meteorologice periculoase imediate,
conform fluxului informaţional.
51. Identificarea tuturor păşunilor acoperite
cu vegetaţie forestieră care îndeplinesc
condițiile de a fi încadrate ca și pădure în
vederea administării și protejării lor prin
asigurarea servicilor silvice de către ocoalele
silvice autorizate în condițile legii.

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

2020

SGA BN

permanent

Garda Forestiera BN

52. 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
Gestionarea
durabilă
a
fondului serviciile silvice.Identificarea suprafețelor de
forestier naţional printr-o administare fond forestier pentru care proprietari sunt
neidentificați sau decedați, pentru care nu s-a
adecvată
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.
53. Aplicarea măsurilor legale pentru
deţinătorii de terenuri forestiere care încalcă
legislaţia silvică în vigoare.
54. Întocmirea decontului justificativ pentru
cheltuielile destinate asigurări servicilor silvice
pentru suprafețele de fond forestier de
maximum 30 de ha, inclusiv, conform Legi
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

permanent

Garda Forestiera BN

46/2008 cu modificările și completările
ulterioare și a HG 864/2016 cu modificările și
completările ulterioare .
55. Verificarea în vederea avizării/aprobări
amplasării tăierilor de masa lemnoasă
conform amenajamentelor silvice, și în deplină
concordanță cu prevederile legale în vigoare.
16.

56. Efectuarea de controale tematice la
stucturi silvice care asigură
administarea/serviciile silvice a fondul
forestier național.
57. Efectuarea de controale inopinate la
deţinătorii/proprietarii și administratorii de
fond forestier național, în vederea respectării
de către aceștia a regimul silvic.
58. Acţiuni de control circulaţie material
lemons programate şi inopinante împreună cu
IPJ BN şi IJJ BN .
Eficientizarea
actului
de
control
59. Verificarea operatorilor economici care au
privind respectarea regimului silvic
ca obiect de activitate exploatarea ,
prelucrarea şi comercializarea materialelor
lemnoase.
60.Verificarea documentaţiilor depuse de cei
îndreptaţiti să folosească sistemul integrat de
urmărire a materialului lemons (SUMAL ) și
eliberarea documentelor prevazute de actele
normative în vigoare.
61. Verificarea respectării de către operatorii
economici care introduc pe piaţa lemn și
produse din lemn a obligaţiei de a-și
implementa și utiliza un sistem “due diligence”.
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Nr.
crt.
17.

Obiective prevăzute în anul 2020

Extinderea suprafeţelor împădurite ca
suport al adaptării
la efectele
schimbărilor
climatice (stabilizarea
terenurilor, combaterea deşertificării,
creşterea capacităţi de absorţie a
emisiilor de gaze cu efect de seră)

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

62. Impădurirea de terenuri degradate inapte
pentru culturile agricole, cu fonduri de la
bugetul de stat.

permanent

Garda Forestiera BN

permanent

Garda Forestiera BN

63. Acordarea sprijinului tehnic pentru
deţinătorii de terenuri în scopul accesări de
fonduri europene în vederea împăduriri
terenurilor agricole.
64. Efectuarea controalelor anuale în
perimetrele de amelioare şi în suprafeţele
împădurite prin accesarea fondurilor europene
stabilirea lucrărilor necesare a fi executate
pentru realizarea reuşitei definitive.
65. Evaluarea corectă şi profesională a
efectivelor de vănat de pe cuprinsul fondurilor
cinegetice din județ, împreună cu gestionarii
fondurilor cinegetice.

18.

66. Propunerea cotelor de recoltă la specile
de vănat la care vânătoarea este permisă în
concordanță cu rezultatele evaluării și cu
reglementarile în vigoare.
Gospodărirea durabilă a faunei
cinegetice si piscicole.

67. Desfășurarea de acţiuni pentru prevenirea
, reducerea şi combaterea faptelor de
braconaj, împreună cu gestionarii fondurilor
cinegetice și cu cei ai Inspectoratului de Poliție
a Județului Bistrița –Năsăud.
68. Verificarea respectări legislaţiei din
domeniul cinegetic, precum și a clauzelor
contractuale de către gestionarii fondurilor
cinegetice.
69. Verificarea obiectivă şi profesională a
eventualelor pagube produse de vănat la
culturile agricole şi silvice în scopul stabiliri
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

răspunderii pentru pagubele produse si a se
putea stabili în timp util ce măsuri trebuie
luate în vederea limitări sau eradicării acestor
pagube.
19.

Plan de controale pe anul 2020:

70. Deplasarea pe raza judetului la obiectivele
propuse si efectuarea de controale

31.12.2020

Total-881 controale din care:
-planificate-393 controale

Garda Naționala de
Mediu-Comisariatul
Judetean BN

71. Colaborarea cu alte institutii
descentralizate

-neplanificate-881 controale
20.

Mediul și resursele naturale.
Obiective imediate:
Sectorul forestier
- Creșterea suprafeței ocupate cu păduri în
România prin înființarea perdelelor
forestiere de protecție a căilor de
comunicație, a terenurilor agricole și
împădurirea terenurilor degradate
- Implementarea unui plan natural de
combatere a tăierilor ilegale pentru sporirea
și întărirea contractelor în zonele de risc
identificate. Finalizarea și operaționalizarea
aplicației Inspectorul Pădurii, Woogtracking
și a SUMAL 2.2 și finanțarea Inventarului
forestier național ciclul 3

72. Lucrări de regenerare a pădurilor – în total
32.93 ha, din care 9.2 ha regenerări naturale,
23.73 ha împăduriri, 7.15 ha completări.
Program în păduri proprietatea statului român:
17.51 ha împăduriri, 2,4 ha regenerări naturale
și 5.38 ha de completări, iar în pădurile altor
proprietari, administrate de D:S: BN = 6.22 ha
de împăduriri, 6.8 ha de regenerări naturale si
1.77 ha de completări

sem I 2020

73. Lucrări de reconstrucție ecologică –
Perimetre de ameliorare a terenurilor
degradate – lucrări de îngrijire a plantațiilor pe
39.7 ha

12 ani de la plantare

74. Acțiuni comune cu Poliția, Jandarmeria
Bistrița și montana, Garda Forestieră și Garda
de Mediu BN, pentru stoparea tăierilor ilegale
de material lemnos, prin programe aprobate
de guvern

permanent

Direcția Silvică BN
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

75. Acțivități de educație ecologică și
conștientizarea populației referitor la
importanța gestionării durabile a fondului
forestier. Implementarea procesului de
certificarea managementului forestier la nivelul
directiei silvice si a ocoalelor silvice certificate
FSC

permanent

76. Proiect în analiză
(AM POS Mediu)
“Extinderea şi modernizarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud” –
Faza a II-a
77. Construirea unei Staţii de Tratare
Mecanico-Biologică (TMB), în cadrul Centrului
de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu
78. Elaborarea Planului Judeţean pentru
Gestionarea Deşeurilor

2020

Consiliul Județean

2020

Consiliul Județean

21.

Infrastructura de apă și apă uzată

22.

Gestionarea deșeurilor

23.

Protecția mediului prin
conservarea biodiversității

79. Management participativ şi integrat al
Rezervaţiei biosferei M-ţii Rodnei (Parc
Naţional-Sit Natura 2000).

2020

Consiliul Județean

24.

Monitorizarea și
îmbunătățirea calității
aerului

80. Elaborarea Planului de menţinere a calităţii
aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud

2020

Consiliul Județean
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CAPITOLUL 14.

CULTURĂ

Nr.
Obiective prevăzute în anul 2020
crt.
1.
Întărirea dispozitivului legal și a
mijloacelor administrative de salvare,
protejare și punere în valoare a
monumentelor istorice

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

1. Activități de inventariere şi clasare a
monumentelor istorice

permanent

Instituția
responsabilă
Direcția Județeană
pentru Cultură

2. Activități privind avizarea (Legea 422 / 2001
privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, cu completările și modificările
ulterioare)
3. Activități de monitorizare și control privind
respectarea legislației specifice
4. Emiterea obligațiilor
monumentului istoric
5. Activități de punere
monumentelor istorice

2.

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

privind
în

folosința

valoare

a

6. Activități de inventariere și georeferențiere
a zonelor cu patrimoniu arheologic

permanent

Direcția Județeană
pentru Cultură

7. Impunerea măsurilor de protejare a
patrimoniului arheologic (OG 43/2000 privind
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea
unor situri arheologice ca zone de interes
naţional, republicată, cu completările și
modificările ulterioare)
8. Aplicarea procedurii privind descărcarea de
sarcină arheologică
9. Emiterea avizului specific la vânzareacumpărarea terenurilor agricole situate în
extravilan ( Legea 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
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Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Termen de realizare

Instituția
responsabilă

administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului)
3.

Protejarea
patrimoniului
naţional mobil

cultural 10. Activități de evidenţă, expertizare şi
clasare a patrimoniului cultural naţional mobil

permanent

Direcția Județeană
pentru Cultură

permanent

Direcția Județeană
pentru Cultură

11. Activități în domeniul circulației bunurilor
culturale mobile
4.

Finalizarea inventarierii monumentelor 12. Activități de inventariere a monumentelor
de for public
de for public
13. Analizarea și avizarea documentațiilor
privind amplasarea monumentelor de for
public (Legea 120/2006 a monumentelor de
for public)

85

CAPITOLUL 15.

APĂRARE – nu este cazul

CAPITOLUL 16.

AFACERI EXTERNE

Nr.
crt.

Obiective prevăzute în anul 2020

Acțiuni pentru realizarea obiectivului

Consolidarea
parteneriatelor
şi 1. Vizita unei delegații a Consiliului Județean
relaţiilor de colaborare cu partenerii Kassel, R.F. Germania la Bistrița
2. Vizita unei delegații a Consiliului Județean
extermi
Bistrița-Năsăud în județul Kassel Germania
3. Tabără de creație artistică de la Colibița cu
participarea partenerilor externi
4. Vizita unei delegații a Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud în
județul Kyffhauser R.F.
Germania
5. Vizita unei delegații a Consiliului Județean
Kyffhauser R.F. Germania în județul BistrițaNăsăud
6. Vizita unei delegații a Consiliului Județean
Myslenice Polonia, în județul Bistrița-Năsăud
7. Vizita unei delegații a Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, în județul Myslenice, Polonia
8. Acțiunea Camionul de Crăciun, în raionul
Glodeni, Republica Moldova
9. Vizita unei delegații a Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud în raionul Glodeni, Republica
Moldova
10. Vizita unei delegații a Consiliului Raionului
Glodeni, Republica Moldova în jud. BistrițaNăsăud
11. Vizita unei delegații a Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud în județul Mecklenburgische
Seenplatte, RF Germania
12. Vizita unei delegații a Consiliului Județean
Mecklenburgische Seenplatte, RF Germania în
jud. Bistrița-Năsăud
13. Participarea unui grup de elevi și a
cadrelor didactice însoțitoare din județul

Termen de realizare
2020

Instituția
responsabilă
Consiliul Judetean BN

2020
2020
2020

2020

2020
2020
Ianuarie 2020
2020

2020

2020

2020

2020
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