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CAPITOLUL 1.  MINISTERUL FINANȚELOR 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția responsabilă 

1. Creşterea încasărilor bugetare prin 
îmbunătăţirea colectării veniturilor la 
bugetul general consolidat 

1.  Îmbunătăţirea activităţii de colectare a 
impozitelor şi contribuţiilor sociale pentru 
realizarea programului de încasări venituri 
bugetare 

Permanent 

 

Colectare 

SFO Beclean  

SFO Nasaud 

SFO Singeorz-Bai 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 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 

2. Îmbunătăţirea activităţii privind 
registru contribuabilului şi 
monitorizarea declaraţiilor fiscale 

7. Monitorizarea şi îndrumarea activităţii  de 
înregistrare fiscală a  contribuabililor; 

 

3. Modernizarea şi îmbunătăţirea  8.Informarea şi îndrumarea contribuabililor in 
scopul asigurării cunoaşterii, înţelegerii si 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția responsabilă 

funcţionării administraţiei fiscale aplicării corecte a legislaţiei fiscale in vigoare 

9. Mediatizarea serviciilor oferite de ANAF 

precum si de îndrumare a contribuabililor spre 
mediul electronic de comunicare 

4. Prevenirea si combaterea evaziunii 

fiscale si a indisciplinei financiare 

 

10. Perfectionarea profesionala a personalului 

pe baza unor tematici, studii de caz, analize  

aplicate domeniilor cu risc ridicat de evaziune 

fiscală, în scopul îmbunătăţirii actului de 
control 

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

12. Înăsprirea gradului de sancţionare pentru 

faptele     comise privind evaziunea fiscală în 
vederea reducerii acesteia. 

13. Diminuarea fraudelor în domeniul 
impozitelor şi taxelor precum şi creşterea 
colectării acestor venituri bugetare. 

14. Acţiuni de verificare privind  controlul 

operativ şi inopinat.  

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

5. Creşterea gradului de absorbţie a 16. Urmărirea înscrierii în buget a proiectelor 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția responsabilă 

fondurilor externe din fonduri europene 

17. Urmărirea execuţiei bugetare din fonduri 
europene 
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CAPITOLUL 2. MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de 
realizare 

Instituția responsabilă 

1. Creșterea gradului de accesarea a 
fondurilor europene necesare 

susținerii dezvoltării economico-

sociale a județului 

1. Proiect IMPACT TEACA – Măsuri integrate 
pentru îmbunătățirea situației socio-economice 

a persoanelor defavorizate din comunitățile 

marginalizate ale comunei Teaca, județul 
Bistrița-Năsăud 

2021 Consiliul Județean BN 

2. Proiect IMPACT LECHINȚA – Măsuri 
integrate pentru îmbunătățirea situației socio-

economice a persoanelor defavorizate din 

comunitățile marginalizate ale comunei 
Lechința, județul Bistrița-Năsăud 

3. Proiect RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei şi 
Informatizarea Serviciilor Electronice la 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, COD SMIS 
129687 

4. Proiect “Reabilitarea şi restaurarea 
Castelului din loc. Poșmuş” 

5. Proiect Conectarea la rețeaua TEN-T a 

comunităților rurale din Vestul județului 
Bistrița-Năsăud, COD SMIS 125120 

6. Proiect Conectarea la rețeaua TEN-T a 

comunităților rurale din Estul județului Bistrița-

Năsăud, COD SMIS 125121 

7. Proiect Conectarea la reteaua TEN-T a 

comunităților rurale din sudul județului Bistrița-
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de 
realizare 

Instituția responsabilă 

Năsăud, COD SMIS 125108 

8. Proiect Conectarea la reteaua TEN-T a 

comunitatilor rurale din Centrul judetului 

Bistrita-Nasaud, Văile Sieului, Budacului și 
Meleșului COD SMIS 125111 

9. Proiect Conectarea la reteaua TEN-T a 

comunitatilor rurale ale judetului Bistrita-

Năsăud limitrofe Dj 172 si DJ 173, COD SMIS 
125113 

10. MODERNIZARE DJ 172 D: Mureşenii 
Bârgăului (DN17) - LAC Colibiţa –Bistriţa 
Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - 
Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - 

Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei -limita 

jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud,  LOT 2, 
LOT 3, LOT 4” Cod SMIS 117955 

11. MODERNIZARE DJ 172 D: Mureşenii 
Bârgăului (DN17) - Lac Colibiţa – Colibiţa - 

Bistriţa Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii 

Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - 

Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca 

Ilvei -limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, 
LOT 1, tronson 2 Cod SMIS 109939 

12.“Creșterea capacității DGASPC Bistrița-

Năsăud de gestionare a crizei sanitare COVID-

19”, cod SMIS 140348 
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CAPITOLUL  3. MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

1. Realizarea veniturilor la bugetul 

general consolidat, prin respectarea 

reglementarilor vamale si fiscale. 

1. Verificarea declaraţiilor  vamale de import si 
export, verificarea bazei de impozitare; 

          Permanent Biroul vamal de 

interior gr II 

Bistrita-Nasaud 
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; 

2. Protejarea intereselor financiare ale 

bugetului national si ale Uniunii 

Europene 

 

6. Efectuarea de verificari ulterioare la agentii 
economici pe baza analizei de risc(subevaluari, 
originea marfurilor declarate, taxe 
antidumping, etc.); 

          Permanent Biroul vamal de 

interior gr II 

Bistrita-Nasaud 

7. Efectuarea de verificari  in vederea 
identificarii operatiunilor de tranzit  
neconfirmate; 

3. Protejarea teritoriului vamal national 

si comunitar prin combaterea 

produselor cu regim special, marfuri 

8. Preintampinarea intrarii in tara si pe 

teritoriul Comunitatii Europene a produselor 

neconforme cu standardele de calitate si 

          Permanent Biroul vamal de 

interior gr II 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

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 
culturale mobile. 

securitate prevazute; Bistrita-Nasaud 

9. Combaterea traficului de marfuri care 

incalca un drept de proprietate intelectuala, a 

marfurilor periculoase, a bunurilor culturale 

mobile precum si a  marfurilor care intra sub 

incidenta conventiei CITES. 

4. Dezvoltarea şi consolitarea drepturilor 
consumatorilor 

 

10. acţiuni de supraveghere şi control piaţă            
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 

          Permanent CJPC BN 

 

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

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. Urmare acţiunilor 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

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. 

5. Dezvoltarea instrumentelor de 

informare, educare şi evaluare a 
gradului de satisfacţie a 
consumatorilor 

 

12. Colaborare cu mass-media pentru 

informarea consumatorilor asupra produselor 

care pot să prezinte risc pentru viaţa, 
sănătatea şi interesele economice ale acestora. 

permanent 

 

CJPC BN 

 

13. Organizarea manifestărilor ocazionate de 
Ziua Mondială a Consumatorilor 

trimestrul I 

 

14. 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 câte ori se solicită 

15. 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 

permanent 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

prin apel telefonic, prin email sau cu ocazia 

depunerii unor sesizări şi reclamaţii direct la 
sediul CRPC RNV Cluj CJPC Bistriţa Năsăud. 

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-

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

legislaţia actualizată. 

6. Antreprenoriat fără birocrație                        
Deborocratizare și digitalizare    

- 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.                     

 

16. 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. 

La solicitarea 

operatorilor, cu 

celeritate, în termenul 
prevăzut de legislație 

DSVSA BN 

17. Evaluarea conformităţii unităţilor/ 
activităţilor și încadrarea în grupa de risc, în 
vederea stabilirii frecvenței de control  

Trimestrial 

18. Elaborarea de buletine informative cu 

prevederile legale în domeniul sanitar veterinar 
și al siguranței alimentelor și tematicile de 
control, în vederea informării adecvate a 

Lunar 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

 agenților economici. 

- 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 

19. Controale oficiale conform tematicilor 

stabilite de ANSVSA 

2021 

 

20. 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 

Îmbunătăţirea competenţelor personalului în 
scopul creşterii performanţelor şi a eficienţei 
activităţilor sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor. 

21. Instruirea personalului DSVSA care 

desfăşoară activităţi de control oficial. 

2021 

Dezvoltarea cooperării cu instituţiile 
statului,organizaţii nonguvernamentale, 
asociaţii publice şi private reprezentate la 
nivel teritorial, precum şi cu alte instituţii 
naţionale/internaţionale din domeniul sanitar 
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. 

22. Întruniri cu reprezentanţii asociaţiilor 
crescătorilor de animale/fonduri 
cinegetice/operatori cu activitate în domeniul 
alimentar. 

2021 

Coordonarea la nivel judeţean a activităţii în 
domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor şi 

23. Controale comune cu alte instituţii în 
vederea identificării neconformităţilor, 

2021 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

colaborarea cu alte autorităţi locale 
implicate, conform limitelor de competenţă 
legale 

fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc 
atingere intereselor publice şi private în 
domeniul de competenţă al DSVSA. 

24. 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. 

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

26. 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. 

7. Dezvoltarea și promovarea turismului 27. Amenajarea Centrului Județean de 
Agrement Colibița 

2021 Consiliul Județean 
BN 

28. Dezvoltarea aplicației turistice - 

Digitalizarea traseelor turistice montane din 

județul Bistrița-Năsăud 

29. Domeniu ciclabil partea I 
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CAPITOLUL  4. MINISTERUL ENERGIEI 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

     

ENERGIE:         
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CAPITOLUL  5. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

1. Monitorizarea și îmbunătățirea calității 
mediului 

1. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu – 
aer, apa 

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 2020 în vederea respectării obligaţiilor de 
raportare anuală către Comisia Europeană şi 
Agenţia Europeană de Mediu  

Permanent 

5. Raportul privind calitatea aerului 
înconjurător pentru anul 2020, cu referire la 
toţi poluanţii care intră sub incidenţa Directivei 
2008/50/CE transpusă în legislaţia românească 
prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului 

2021 

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

2021 

7. Realizarea inventarului privind emisiile de 
poluanți în atmosferă – anul 2020 

2021 

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

2021 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

2. Îmbunătățirea managementului 
deşeurilor și substanţelor periculoase 

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 in 
aplicaţia electronică SIM pentru anul 2020. 

2021 

11. Monitorizarea cantităţilor de ambalaje 
introduse pe piaţă şi a deşeurilor de ambalaje 
colectate, valorificate, eliminate în anul 2020 

2021 

12. Monitorizarea cantităţilor de DEEE 
colectate, valorificate, eliminate în anul 2020 

2021 

13. Monitorizarea numărului de VSU şi a 
cantităţilor de deşeuri rezultate din 
dezmembrarea VSU pentru anul 2019 

2021 

14. 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  2019. 

2021 

15. Colectarea şi validarea datelor privind 
cantităţile de uleiuri uzate la nivel judeţean 
pentru anul 2020 

2021 

16. Întocmirea inventarului privind operatorii 
economici din judeţ, deţinători de  
materiale/articole/deşeuri cu conţinut de 
azbest, pentru anii 2020. 

2021 

17. Întocmirea inventarului privind mercurul şi 2021 



 16 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

compuşii cu mercur, pentru anii 2020. 

18. Realizarea bazei de date privind operatorii 
economici din judeţ care deţin metale 
restricţionate şi compuşii ai acestora, pentru 
anii 2020. 

2021 

19. 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 2020. 

2021 

20. Realizarea inventarului – pentru anul 2021 
- a cantităţilor de deşeuri periculoase 
transportate în conformitate cu prevederile HG 
1061/2008 privind transportul deșeurilor 
periculoase și nepericuloase în România. 

2021 

21. Colectarea de date privind cantitatile de 
deșeuri de baterii și acumulatori 
colectate/tratate in județul Bistrița Năsăud 
pentru anul 2020. 

2021 

3. Participarea publicului în luarea 
deciziilor privind mediu 

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 APM BN 

23. Creşterea gradului de informare a 
publicului şi responsabilizarea publicului prin 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

consultarea acestuia în luarea deciziilor la 
punerea în funcţiune a obiectivelor noi sau la 
modificarea activităţilor existente  

4. Conservarea biodiversității și utilizarea 
durabilă a componentelor sale 

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

Permanent APM BN 

25. 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 

26. 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 2021/2022 

2021 

27. 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 

28. 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 

29. Participarea  în cadrul comisiilor constituite în 
vederea constatării pagubelor produse  de 

Permanent 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

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 

5. Monitorizare situri 

contaminate/potențial contaminate 

30. 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 
informaţia de mediu 

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

Permanent APM BN 

7. Susţinere proiecte de finanţare prin 
fonduri europene şi guvernamentale 

32. Implementare proiect în vederea elaborării 
planurilor de management pentru ariile 
protejate de interes comunitar neatribuite în 
custodie – finanțare POIM 2014/2020 

2021 APM BN 

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

Permanent 

8. Îmbunătăţirea gradului de 

conștientizare a cetățenilor și de 
educaţie ecologică 

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

Permanent APM BN 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

35. Monitorizarea eliminării reactivilor chimici 
utilizaţi/deveniţi deşeuri, în laboratoarele 
şcolare din unităţile de învăţământ din judetul 
Bistriţa-Năsăud alături de IPJ Bistriţa-Năsăud, 
implicarea/conştientizarea cadrelor didactice 
de specialitate în problemele privind protectia 
mediului. 

2021 

9. Elaborarea şi aplicarea politicilor în 
domeniul  mediului 

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

Semestrial APM BN 

37. Revizuirea Planului Local de Acţiune pentru 
Mediu 

2021 

38. Avizarea şi monitorizarea Planului Judeţean 
pentru Gestionarea Deşeurilor, monitorizare 
realizată în colaborare cu Consiliul Județean 
Bistrița – Năsăud. 

2021 

39. 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 Bistrița-
Năsăud 

2021 

10. Plan de controale pe anul 2021: 

Total-898 controale din care:       
controale  planificate-147      
controale neplanificate-751 

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

31.12.2021 Garda Naționala de 
Mediu-Comisariatul 

Judetean BN 

41. Colaborarea cu alte institutii 
descentralizate 

11. Gestionarea durabilă a fondului 42. Identificarea tuturor  păşunilor acoperite Permanent Garda Forestieră 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

forestier naţional printr-o administare 

adecvată 
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. 

Județeană 

43. Identificarea  suprafeţelor de fond forestier  
deţinute de persoane fizice și juridice  care nu 

au contacte de prestări  servici 
silvice/administare cu o structură silvică 
autorizată  și dispunerea măsurilor legale asfel 
încât să fie cât mai puține  suprafețe pentru 
care nu sunt asigurate administarea sau 

serviciile silvice.Identificarea suprafețelor de 
fond forestier pentru care proprietari sunt 

neidentificați sau decedați, pentru care nu  s-a 

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. 

44. Aplicarea măsurilor legale pentru 
deţinătorii de terenuri forestiere care încalcă 
legislaţia silvică în vigoare. 

45. 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 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

46/2008 cu modificările și completările 
ulterioare.  

46. Verificarea în vederea  avizării/aprobări 
amplasării  tăierilor  de masa lemnoasă 
conform amenajamentelor  silvice, și în deplină 
concordanță cu prevederile  legale în vigoare. 

12. Eficientizarea actului de control  

privind respectarea regimului silvic  

 

47. Efectuarea de controale  tematice la 

stucturi silvice care asigură 
administarea/serviciile silvice   a fondul  

forestier național. 

Permanent Garda Forestieră 
Județeană 

48. Efectuarea de  controale inopinate la 

deţinătorii/proprietarii și administratorii  de 
fond forestier național, în vederea  respectării  
de către  aceștia a regimul silvic. 

49. Acţiuni de control circulaţie material 
lemons programate şi inopinante împreună cu 
IPJ BN şi IJJ BN . 

50. Verificarea operatorilor economici care au 

ca obiect de activitate exploatarea , 

prelucrarea şi comercializarea   materialelor 
lemnoase. 

51. Verificarea documentaţiilor  depuse de cei 
îndreptaţiti  să folosească  sistemul integrat de 
urmărire a  materialului lemons (SUMAL 2.0 ).  

52. Verificarea respectării de către operatorii 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

economici care introduc pe piaţa lemn și 
produse din lemn a obligaţiei de a-și 
implementa și utiliza un sistem “due diligence”. 

13. 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) 

53. Impădurirea de terenuri degradate  inapte 
pentru culturile agricole, cu fonduri de la 

bugetul de stat. 

Permanent  

 

Garda Forestieră 
Județeană 

54. Acordarea sprijinului  tehnic pentru 

deţinătorii de terenuri în scopul accesări de 
fonduri europene în vederea împăduriri 
terenurilor  agricole.  

55. 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. 

14. Gospodărirea durabilă a faunei 
cinegetice si piscicole 

56. Evaluarea corectă şi profesională a 
efectivelor de vănat de pe cuprinsul fondurilor  
cinegetice din județ, împreună cu gestionarii 
fondurilor cinegetice. 

Permanent  

 

Garda Forestieră 
Județeană 

57. Propunerea cotelor de recoltă  la specile de 
vănat la care vânătoarea este permisă în 
concordanță  cu rezultatele evaluării și cu 
reglementarile în vigoare. 

58. Desfășurarea de  acţiuni pentru prevenirea 
, reducerea şi combaterea faptelor de 
braconaj, împreună cu gestionarii fondurilor 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

cinegetice și cu cei ai Inspectoratului de Poliție 
a Județului Bistrița –Năsăud. 

59. Verificarea respectări legislaţiei din 
domeniul cinegetic, precum și a clauzelor 
contractuale de către gestionarii fondurilor  
cinegetice. 

60. Verificarea obiectivă şi profesională a 
eventualelor pagube produse de vănat la 
culturile agricole şi silvice în scopul stabiliri 
răspunderii pentru pagubele produse si a se  
putea stabili   în timp util ce măsuri trebuie 
luate în vederea limitări sau eradicării acestor 
pagube. 

15. Infrastructura de apă și apă uzată 61. Proiect (AM POS Mediu) “Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud” – Faza a II-a 

2023 Consiliul Județean BN 

16. Gestionarea deșeurilor 62. Elaborarea Planului Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor în județul Bistrița-
Năsăud(2020-2025) 

2023 Consiliul Județean BN 

63. Monitorizarea planului de măsuri coform 
Planului de menţinere a calităţii aerului în 
judeţul Bistriţa-Năsăud (2018-2022) 

64. Proiect în pregătire (AM POS Mediu) 
”Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul 
Bistrița-Năsăud” 
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CAPITOLUL  6. MINISTERUL TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURII 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

1. Modernizare infrastructura rutiera  1. Modernizare DJ 162 , km 38+839 - 45+439, 
(DN 16) Silivasu de Campie - Sopteriu - (DJ 
173)  Milas   

2022 Consiliul Județean BN 

2. Modernizare DJ 154D, Domnesti-Neteni-
Albestii Bistritei DJ 162, Sanmihaiu de Campie 
– Visuia, DJ172A ,Beclean -Chiochis 

2021 

3. Modernizare  DJ 173 C , km 9+125 - 
19+860 , Buduş - Şieu 

2021 

2. Creșterea calității infrastructurii 
rutiere de transport, de interes 

național, printr-un amplu program de 

întreținere curentă și periodică, 
implementat în perioada 2021-2024; 

4. Ranforsare a sistemului rutier  pe 
sectorul de drum DN 17C km 45+000-
60+000 Telciu-Dealul Stefanitei 

2021 CNAIR SA-DRDP Cluj-

SDN Bistrita 

5. Ranforsare a sistemului rutier  pe 
sectorul de drum DN 17D km 71+652-
86+100 Rodna-Valea Mare  

2021-2022 

6. Straturi rutiere foarte subtiri(inclusiv 
marcaj) DN 15A km 18+000-46+597 
Teaca-Saratel 

2021-2022 

7. Reparatii Pod pe DN17 C km 10+755 - 
Dumitra 

2021-2022 

8. Reparatii Pod pe DN17 C km 18+680 
Nasaud 

2021-2022 

9. Proiectare si executie petru stoparea 
efectelor calamitatilor, repararea drumului DN 
17C km 63+300-63+700 si km 64+800-
64+975 Dealul Stefanitei  

2021-2022 

10. Proiectare si execiutie lucrari  de reciclare  
in SITU pe DN 17C km 62+000-80+843  

2021-2022 
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(Bta+BM) , Dealu Stefanitei-Moisei  

3. Demararea unor proiecte noi de 

investitii prin programul de constructie 

autostrazi si drumuri expres in baza 

unor documentatii mature si bine 

fundamentate, care vor stabili traseul 

optim si valoarea de investitie 

11. Elaborare studiu de fezabilitate drum de 

mare viteză Baia Mare – Suceava: „Autostrada 
Nordului” 

2021-2022 CNAIR SA 
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CAPITOLUL 7.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

1. Lucrari publice 1. Creșterea eficienței energetice a secțiilor 
externe ale  Spitalului Județean de Urgență 
Bistrița situate pe strada  Alba Iulia nr. 7 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud 

2021 Consiliul Județean BN 

2. Creșterea eficienței energetice a secțiilor 
externe ale  Spitalului Județean de Urgență 
Bistrița situate pe strada  Ghinzii nr. 26, 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud 

2021 

3. Punere în siguranţă Castel Teleki Comlod, 
jud. Bistrița-Năsăud 

2021 

4. Reabilitarea Castelui Teleki Comlod – 

DALI+Proiect Tehnic – SMIS 143479 

2021 

5. “Amenajare teren pentru obiectivul de 
investiții Construire bază sportivă TIP 1 în 
municipiul Bistrița, judeţul Bistrița - Năsăud” 

2021 

 

6. "Imobil cu destinaţia parcare, str. 
Bistricioarei din municipiul Bistriţa" 

2022 

 

7."Complex Sportiv localitatea Unirea, strada 

Aerodromului, nr.33, municipiul Bistriţa" 
2022 

 

8. "Construire terenuri de sport si amenajari 

adiacente localitatea Unirea, strada 

Aerodromului, nr.33, municipiul Bistriţa, 

2021 
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judeţul Bistrita-Nasaud" (servicii de elaborare a 

Studiului de fezabilitate) 

9.”Servicii de elaborare a documentației 
tehnico-economice, faza SF, pentru extindere 

rețea canalizare, alimentare cu apă și rețea 
colectare și descărcare ape pluviale,  necesară 
realizării obiectivelor ce se vor realiza pe 
amplasamentul de pe Str. Aerodromului, nr.33, 

Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” 

2021 

10. "Construire stadion in Municipiul Bistriţa, 
judeţul Bistrita-Nasaud" 

2022 

 

11.Amenajare zone adiacente castel localitatea 

Posmuș 
2021 

12.Realizare spațiu birouri strada Păcii nr. 2A, 
municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” 

2022 
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CAPITOLUL  8.  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARII RURALE 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

1. Activitatea de Exploatare, Întreținere 
și Reparații în Amenajările de 
Îmbunătățiri Funciare 

 1. Lucrări de I+R în amenajarea de IF CES + 
DESECARE BH BISTRIŢA, Aval-Amonte Oraş 
Bistriţa, 

31.12.2021 ANIF BN 

 2.  Lucrări de E+I în Amenajările de Desecare 
+ CES din judeţul Bistriţa-Năsăud 

31.12.2021 

2. Activitatea de investiții noi de 
Îmbunătățiri Funciare 

 3. Combaterea Eroziunii Solului şi Desecare pe 
Valea Budești Inferior, judeţul Bistriţa-Năsăud 

31.12.2021 

3. Implementarea politicilor , strategiilor 

în agricultură și industria alimentară 

 4. monitorizarea politicilor și strategiilor în 
agricultură și industrie alimentară; 

Pe  parcursul anului 2021- 
conform solicitărilor 

Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 5. Formare profesională , promovare și 
elaborare proiecte; 

Pe  parcursul anului 2021- 
conform solicitărilor 

 6. continuarea programelor naționale de sprijin 
pentru agricultori aflate în derulare, aprobate 
prin acte normative în Parlamentul Romaniei, cu 
acordul Comisiei Europene; 

Conform reglementărilor 
legale în vigoare 
 

4. Monitorizare inspectii tehnice, 

verificare si control in domeniul 

agriculturii si industriei alimentare si 

statistica agricola, monitorizare piata; 

 7. Monitorizarea activităților din domeniul 
industriei alimentare; 

Conform reglementărilor 
legale în vigoare 

 8. monitorizare activitatilor din domeniul 
inspectiilor de stat pentru controlul tehnic in 
producerea si valorificarea legumelor si 
fructelor; 

Conform reglementărilor 
legale în vigoare 

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

Conform reglementărilor 
legale în vigoare 

 10. monitorizarea activităților din domeniul 
vitivinicol; 

Conform reglementărilor 
legale în vigoare 

 11. statistica agricolă; Conform reglementărilor 
legale în vigoare 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

5. 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. 

12. Întocmirea Planului cifric al acțiunilor de 

supraveghere și control în domeniul siguranței 
alimentelor pentru anul 2021. 

Trimestrul I DSVSA BN 

13. Controale oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind alimentele în 
unităţi de producție, prelucrare, depozitare, 
transport, comercializare produse alimentare 

Trimestrial 

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

Trimestrial 

15. 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 

16. Verificări în vederea avizării, amplasării, 
proiectării şi construirii obiectivelor de creştere 
a animalelor şi a unităţilor care produc, 
prelucrează, procesează, depozitează, 
valorifică şi comercializează produse 
alimentare. 

La solicitarea operatorilor, 

în termenul prevăzut de 
legislaţie 

6. 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 

17. Întocmirea Planului cifric al acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a 
bolilor la animale, a celor transmisibile de la 

animale la om, protecţia mediului, de 
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor 
şi caprinelor. 

Trimestru I DSVSA BN 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

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 

18. Controale oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu normele privind bunăstarea 
animalelor. 

Semestrial 

19. Controale oficiale pentru verificarea 

modului de aplicare a prevederilor legislaţiei 
sanitare-veterinare privind condiţiile de 
biosecuritate în exploataţiile comerciale. 

Anual 

20. Controale oficiale pentru verificarea 

modului de aplicare a prevederilor legislaţiei 
sanitare-veterinare privind circulaţia 
animalelor. 

Trimestrial 

21. Controale oficiale pentru verificarea 

modului de aplicare a prevederilor legislaţiei 
sanitare-veterinare privind subprodusele 

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 

22. 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. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

23. Controale oficiale pentru verificarea 

aplicării prevederilor legislaţiei sanitare-

veterinare din domeniul utilizării produselor 
medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor 
produse de uz veterinar, substanţelor toxice şi 
stupefiante, respectiv al farmacovigilenţei şi 
reacţiilor adverse, de către persoanele fizice 
şi/sau juridice. 

Anual 

24. Controale oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu normele privind înregistrarea 
exploataţiilor şi identificarea şi înregistrarea 
bovinelor, suinelor, cabalinelor, ovinelor şi 
caprinelor. 

Lunar 

25. 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 

26. 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 

7. Comunicarea permanenta cu centrele 
locale şi cu 
serviciile/compartimentele/birourile 
din cadrul APIA CJ Bistrita Nasaud si 

27. Pregatirea/elaborarea si transmiterea 

acestor documente                                 

Permanent APIA 
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Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

informarea acestora in ceea ce 
priveste legislatia comunitara, 
modificarea PNDR si transmiterea 
oricaror informatii necesare 
desfasurarii activitatii 

8. Promovarea imaginii APIA 

 

 

28. Oferirea de informatii fermierilor si mass-

mediei atat prin consiliere directa la sediul 

APIA CJ Bistrita Nasaud cat si prin e-mail sau 

telefon privind activitatea Agenţiei si 
programele derulate de aceasta pentru 

accesarea fondurilor europene ca mecanisme 

de sustinere financiara    

Elaborarea, redactarea si difuzarea de 

materiale informative     

Transmiterea de comunicate / informari de 

presă pe teme de interes privind activitatea 
Agentiei                                        

Participarea la emisiuni radio si TV    

Informarea  fermierilor  cu privire la 

depunerea cererii unice de plata pentru 

Campania 2021, precum si a celorlalte masuri 

de sprijin derulate de APIA in Campania 2021 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIA 
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crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

 

 

9. 

Realizarea de instruiri Instruirea personalului din cadrul  
serviciilor/compartimentelor/centrelor 
locale) pentru insusirea manualelor de 
proceduri, ghidurilor de control, 
supracontrol, a pasilor tehnici, a 
instructiunilor privind utilizarea aplicatiilor 
electronice primite pentru formele de 
sprijin derulate in cadrul institutiei. 

Permanent APIA 

10. 

Acordarea  ajutorului  financiar FEGA  

in cadrul programului pentru scoli  

 

nformarea solicitantilor cu privire la regulile de 

desfaşurare ale acestei măsuri si punerea la 
dispozitia acestora a formularelor necesare 

solicitării sprijinului financiar. 

Primirea cererilor de plata 

Gestionarea administrativa a cererilor de plata, 

efectuarea inspectiei la fata locului 

 

Permanent 

 

30.01.2021 -29.03.2021 

 

01.04.2021-30.04.2021 

APIA 

11 

Acordarea sprijinului comunitar pentru 

restructurarea/reconversia plantatiilor 

viticole 

Informarea solicitantilor cu privire la regulile 

de desfasurare ale acestei masuri si punerea la 

dispozitia acestora a formularelor necesare 

solicitării sprijinului financiar. 

Primirea si gestionarea administrativa a 

cererilor de plata 

Efectuarea inspectiei la fata locului 

Permanent în funcţie de 
finalizarea măsurilor din 
planurile aprobate. 

APIA 
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Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

12 

Acordarea sprijinului comunitar pentru 

investiții în sectorul vinicol 
Informarea solicitantilor cu privire la regulile 

de desfasurare ale acestei măsuri si punerea la 
dispozitia acestora a formularelor necesare 

solicitarii sprijinului financiar. 

Primirea si gestionarea administrativa a 

cererilor de plata 

Efectuarea insptctiei la fata locului 

Permanent în funcţie de 
finalizarea programelor de 

investiții aprobate 

APIA 

13 

Acordarea  ajutorului comunitar pentru 

asigurarea recoltei plantatiilor viticole 

cu soiuri pentru struguri de vin 

Informarea solicitantilor cu privire la regulile 

de desfasurare ale acestei masuri si punerea la 

dispozitia acestora a formularelor necesare 

solicitarii sprijinului financiar. 

Primirea cererilor de plata 

Gestionarea administrativa a cererilor de plata 

Permanent  

 

 

01.06.2021-30.06.2021 

01.07.2021 -31.12.2021 

APIA 

14 

Acordarea ajutorului financiar 

comunitar și national acordat în 
sectorul apicol 

Informarea solicitantilor cu privire la regulile 

de desfasurare ale acestei măsuri si punerea la 
dispozitia acestora a formularelor necesare 

solicitării sprijinului financiar. 

Primirea cererilor de plata 

Gestionarea administrativa a cererilor de plata, 

efectuarea inspectiei la fata locului 

Permanent 

 

 

01.06.2021-31.07.2021  

01.08.2021-30.09.2021  

APIA 

15 

Masura 14,  pachetul B – plati privind 

bunastarea animalelor la  pasari 

Informarea solicitanţilor şi punerea la 
dispoziţia acestora a formularelor necesare. 

Primirea cererilor de plata 

Permanent  

 

APIA 
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Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

Gestionarea administrativă a cererilor anuale 
de plata 

Primirea, operarea, verificarea deconturilor 

justificative, emiterea situatiilor 

centralizatoare, eliberarea adeverintelor, 

autorizarea la plata. 

08.02.2021-21.02.2021 

23.02.2021-31.032021 

04.01.2021-30.03.2021 

 

16 

Acordarea ajutoarelor de stat pentru 

morotina utilizata in agricultura cf. 

HG.1174/2014  și OMADR 1727/2015 

Informarea solicitantilor si punerea la 
dispozitia acestora a formularelor necesare 

Primire, inregistrare emitere acorduri 
prealabile si acorduri rectificative 

Primirea ,inregistrarea, introducerea in 
aplicatia electronica a cererilor de plata, 
intocmirea centralizatoarelor. 

Permanent 

 

Permanent 

 

Trimestrial 

APIA 

17 

Acordarea ajutoarelor de stat pentru 

ameliorarea raselor de animale și 
menținerea registrului genealogic 

Informarea solicitantilor si punerea la 
dispozitia acestora a formularelor necesare 

Primire, inregistrare cererilor anuale 

Primirea, inregistrarea, introducerea în  

aplicatia electronica a cererilor de plata, 
intocmirea centralizatoarelor. 

Permanent 

 

01.01.2021-15.01.2021 

Trimestrial 

APIA 

18 

Renta agricola Informarea solicitanţilor şi punerea la 
dispoziţia acestora a formularelor necesare. 

Primire documente,vizare carnete rentieri 

01.03.2021 - 31.08.2021   APIA 

19 
Ordinul nr. 857/2016 privind 

aprobarea schemei de ajutor de stat, 

Sprijin pentru prima impadurire si 

Informarea solicitantilor şi punerea la 
dispoziţia acestora a formularelor necesare 
solicitării sprijinului finannciar pentru toate 

Permanent APIA 
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Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

crearea de suprafete impadurite 

Masura 8 

sesiunile 

Primirea cererilor de plata anuale – toate 
sesiunile 

Gestionarea administrativa a cererilor de plata 
din sesiunile anterioare. 

 

01.03.2021-17.05.2021 

01.06.2021-31.12.2021 

20 

Servicii de silvomediu, servicii 

climatice si conservarea padurilor, 

SubMasura  15.1 – Plati pentru 

angajamente de silvomediu. 

Informarea solicitantilor cu privire la regulile 
de desfasurare ale acestei masuri si punerea la 
dispozitia acestora a formularelor necesare 
solicitarii sprijinului financiar  

Primirea cererilor de sprijin si a 
angajamentelor multianuale.  

Evaluarea și selecția cererilor 

Primirea cererilor de plata anuale – toate 
sesiunile 

Gestionarea administrativa a cererilor de plata 
din sesiunile anterioare. 

Permanent 

 

01.03.2021-17.05.2021 

 

01.06.2021-31.07.2021 

01.03.2021-17.05.2021 

01.01.2021-31.12.2021 

APIA 

21 
Controlul clasic al BF-urilor agricole 

atributate ca neagricole sau corectarea 

acestora unde este cazul 

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

01.04.2021 - 11.06.2021 APIA 

22 

 

Realizarea controlului pe teren   Instruirea inspectorilor de teren de la nivelul 
centrelor județene cu privire la metodologia de 
control pentru campania 2021 

30.06.2021 APIA 

Planificarea şi organizarea (inclusiv pregatirea 
dosarelor/hartilor) controalelor pe teren pe 
baza esantionului cu fermierii selectionati 
pentru control in campania 2021 

5 zile de la data primirii 

eşantionului de control 
APIA 
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Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
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Controlul clasic pe teren conform procedurilor 
in vigoare a esantionului primit de la APIA 
Central (declaratia din cererea  unica) 

12.07.2021-15.10.2021 APIA 

Introducerea in sistemul informatic a datelor 
aferente rezultatelor controlului pe teren  

18.10.2021-29.11.2021 APIA 

23 

Realizarea controlului prin teledetectie Activitatile specifice ce decurg din controlul 
prin teledetectie apartinand de APIA CJ. 
(prefolow_up, follow_up, control la fata 
locului, etc) 

12.07.2021 - 15.10.2021 APIA 

24 Realizarea controlului GAEC_4 Controlul clasic pe teren conform procedurilor 
in vigoare 

02.11.2021 - 31.12.2021 APIA 

25 

Masuri de sprijin pentru fermieri din 

Fondul European pentru Garantare in 

Agricultura (FEGA), Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala 

(FEADR), Buget National, ca plata pe 

suprafata de teren agricol utilizat 

Instruirea functionarilor APIA cu privire la 
primirea cererilor unice, Campania 2021 

Autorizarea la plata regulara, campania 2020 

Primire cereri  unice de plata Campania 2021 

Rezolvarea supradeclararilor – control 
preliminar 

Efectuarea controalelor administrative 

Autorizarea dosarelor pentru  plata in avans,  
Campania 2021 

Autorizarea dosarelor pentru  plata regulara,  
Campania 2021 

15.02 - 26.02.2021 

04.01 -  30.06.2021 

01.03 - 15.05.2021 

18.05 - 30.09.2021 

17.05 2021 - 30.06.2022 

16.10-30.11.2021 

 

02.12.2021 - 30.06.2022 

APIA 

26 
Constatarea, inregistrarea si urmarirea 

recuperarii creantelor 
Inregistrare, comunicare, urmarire si 
recuperarea debitelor 

Permanent APIA 

27 
Efectuarea platilor catre toţi 
beneficiarii formelor de sprijin si 

Inregistrarea obligatiilor de plata in baza 
centralizatoarelor primite de la SMS, 
efectuarea platilor si contabilizarea sumelor 

Permanent APIA 
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contabilizarea tuturor operaţiunilor 
aferente sumelor autorizate şi platite  
de Centrul Judetean Bistrita Nasaud  

din bugetul national 

platite 

28 

Efectuarea platilor către furnizorii de 
bunuri si servicii si inregistrarea în 
contabilitate  a obligatiilor si platilor 

aferente 

Inregistrarea obligatiilor de plata pe baza 

documentelor primite de la furnizori, 

efectuarea platilor si contabilizarea sumelor 

platite 

Permanent APIA 

29 

Asigurarea APIA CJ Bistriţa Nasaud cu 
personal competent capabil sa-si 

indeplineasca atributiile de serviciu si  

să faca fata provocarilor /modificarilor 

in domeniu 

Extinderea procesului de instruire la salariatii 
de la toate nivelele agentiei (acces egal la 
formare profesională) 
 
 

Permanent 
 
 
 
 

APIA 

30 

Reprezentarea intereselor institutiei 

sub urmatoarele aspecte: 

- formularea si promovarea apararilor, 

cailor de atac ordinare şi 
extraordinare, precum si a oriaror alte 

acte de procedură in litigiile in care 
APIA Centrul Judeţean Bistrita Nasaud 
este parte; 

- asigurarea apararii drepturilor si 

intereselor legitime ale APIA Centrul 

Judetean Bistrita Nasaud in fata 

instantelor judecatoresti de toate 

gradele, a organelor de urmărire  
penala, precum si a tuturor 

Studierea cu celeritate a actelor de procedura 
comunicate catre institutia noastra, in vederea 
stabilirii termenelor de realizare a apararilor, 
solicitarii documentatiei şi elaborarii strategiei 

Permanent 

 

APIA 
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autoritatilor si organelor 

administrative cu atributii 

jurisdictionale, in baza delegatiei de 

imputernicire 

31 

Mentinerea in functiune si extinderea 

retelei informatice, a tuturor 

resurselor hardware, a aplicatiilor 

informatice specifice APIA si a 

asigurarii securitatii informatice 

Resurse hardware:  

Interventii la evenimentele din reţea 

Extinderi si operaţii upgrade la reteaua 
informatica 

Verificarea si analiza functionarii retelei 
informatice 

Aplicaţii specifice APIA: 

Lansarea in folosire a noilor aplicatii. Aducerea 
la cunoştinta utilizatorilor a noilor facilităti ale 
aplicatiilor 

Intretinerea drepturilor si a rolurilor 
utilizatorilor din aplicatiile informatice 

Interventii pentru restabilirea functionalitaţii 
aplicatiilor 

Securitatea informatica: 

Verificarea permanenta a mentinerii gradului 

de securitate. Identificarea riscurilor aparute 

Permanent 

 

APIA 

32 

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

Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică 
la nivel de UAT(recepția, publicarea 
documentelor tehnice, soluționarea cererilor 
de rectificare și emiterea cărților funciare), 

 

 

OCPI BN 
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Bistrița-Năsăud aflate în derulare și finanțare din bugetul local 
al UAT-urilor Ilva Mare, Ilva Mică, Lunca Ilvei, 
Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Telciu și Prundu 
Bârgăului 

31 decembrie 2021 

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 

 

31 decembrie 2021 

Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică 
la nivelul întregului UAT Lechința (soluționarea 
cererilor de rectificare și emiterea cărților 
funciare) – LOT 10 - POR 

 

 iulie -august 2021 

 

Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică 
la nivel de sector cadastral din cadrul a 4 UAT-

uri (publicarea documentelor tehnice, 

soluționarea cererilor de rectificare și emiterea 
cărților funciare), aflate în derulare, finanțare 
III din bugetul propriu al ANCPI 

 

 

30 iunie 2021 

 

Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică 
la nivel de sector cadastral din cadrul a 13 

UAT-uri (publicarea documentelor tehnice, 

soluționarea cererilor de rectificare și emiterea 
cărților funciare), aflate în derulare, finanțare 
V din bugetul propriu al ANCPI 

 

 

30 iunie 2021 

Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică  
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la nivel de sector cadastral din cadrul a 28 

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

 

30 noiembrie 2021 

Continuarea lucrărilor de înregistrare 
sistematică la nivel de UAT Bistrița 

 

 

- 

 

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

 

permanent 
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CAPITOLUL  9.  MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 
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CAPITOLUL  10.  MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

1. Eficientizarea politicii de ocupare şi 
stimulare a muncii, astfel încât să se 
ofere servicii competitive şi adaptate 

realităţilor din piaţa muncii atât pentru 
angajatori, cât şi pentru persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

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

2021 AJOFM BN 

2. Acordarea serviciilor de formare 
profesională prin organizarea programelor de 
formare profesională pentru persoane din 
mediul rural -  378  persoane 

3.Tineri sub 25 ani ocupaţi prin implementarea 
Programului de Ocupare -  1150 persoane 

4. Acordarea de subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ   
200 persoane 

5. Acordarea de subvenţii la angajatorii de 
inserţie , pe baza contractelor de solidaritate  
20 persoane 

6. Acordarea de subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă tineri NEET - 30 persoane 

7. 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                      

8. Acordarea de primă de inserţie absolvenţilor 
de învăţământ -  55 persoane 

9. Persoane de etnie romă ocupate prin 
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implementarea Programului de Ocupare - 50 
persoane 

10. Acordarea primei de activare pentru 
şomerii neindemnizaţi - 300 persoane 

11. Stimularea mobilităţii forţei de muncă 
(primă de încadrare) -   40 persoane 

12. Stimularea mobilităţii forţei de muncă 
(primă de instalare) -  15 persoane 

2. Îmbunătăţirea performanţelor 
activităţii casei teritoriale de pensii. 

 

 

 

 

 

Eficientizarea activității de soluționare a 
cererilor de înscriere la pensie și a altor 
drepturi care se acordă beneficiarilor 
Eficientizarea activității de plată a pensiilor și a 
altor drepturi de asigurări sociale                  

Permanent 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Bistrita 

Nasaud 

3. Comunicare și digitalizare 
Îmbunătățirea sistemului de 
comunicare cu beneficiarii și a imaginii 
instituției. 

1. Elaborarea de comunicate, informări de 
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 

2. Preluarea și gestionarea on-line a dosarelor 
electronice transmise de UAT-uri privind 
stabilirea și plata drepturilor beneficiarilor 
serviciilor de asistență socială.  

Aplicarea programului informatic SAFIR pentru 

2021 AJPIS BN 
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evidența la nivel național a beneficiilor de 
asistență socială. 

4. Creșterea calității serviciilor oferite 
beneficiarilor sistemului public de 
pensii. 

Revizuirea standardelor de timp pentru 
soluţionarea unei cereri:                                
- reducerea numărului de cereri soluționate 
peste termenul legal;                                    
- reducerea timpului mediu de soluționare a 
cererilor. 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Bistrita 

Nasaud 

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

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 

 

 

 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Bistrita 

Nasaud 

6. Eficientizarea activităţii de expertiză 
medicală şi recuperare a capacităţii de 
muncă. 

Monitorizarea, evoluţiei incidenţei prevalenţei 
invalidităţii la nivelul judeţului nostru. 

 

 

Permanent 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Bistrita 

Nasaud 

7. Dezvoltarea  unui sistem eficient și 
transparent de asigurare la accidente 

Dezvoltarea continuă a activităţii de prevenire.    
Eficientizarea activităţii de acordare a 
prestaţiilor.                                        

Permanent Casa Judeteana de 

Pensii Bistrita 
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de muncă şi boli profesionale. Eficientizarea indicatorilor de performanţă 
privind activitatea referitoare la asigurarea 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale. 

 Nasaud 

8. Monitorizarea cazurilor de 
incompatibilitate, precum și a cazurilor 
de posibile neconcordanţe identificate 
la plata în sistem centralizat a 
drepturilor de asigurări sociale. 

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. 

2021 

 

 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Bistrita 

Nasaud 

9. Asigurarea resurselor necesare 
funcţionării sistemului public de pensii 
și a sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă si boli 
profesionale. 

Menținerea  cheltuielilor de funcționare la 
nivelul anului 2020. 

Permanent 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Bistrita 

Nasaud 

10. Reducerea cheltuielilor bugetare cu 
transmiterea şi plata pensiilor şi a 
altor drepturi de asigurări sociale. 

Popularizarea şi  încurajarea pensionarilor de a 
opta pentru modalitatea de plată a drepturilor 
prin intermediul conturilor bancare. 

Permanent 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Bistrita 

Nasaud 

11. Creşterea exigentei şi responsabilităţii în 
actul de control al raporturilor de muncă, 
precum şi în ceea ce priveşte asigurarea 
securităţii şi sănătăţii în muncă.  

Acțiuni de control la agenții economici 
privind realizarea măsurilor tehnico-
organizatorice de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă în scopul prevenirii riscurilor 
profesionale, protecția sănătății și securității 
lucrătorilor, eliminării factorilor de risc de 
accidentare și îmbolnăvire profesională 

Trimestrul I - IV 

 

I.T.M-BN 

 

12. Ducerea la îndeplinire, corectă si 
eficientă a programului propriu de acţiuni 
al ITM-BN, bazat pe programul cadru de 
acţiuni al Inspecţiei Muncii în domeniul 

1. Campanie națională de verificare a 
modului de respectare a cerințelor minime de 
securitate și sănătate în muncă la lucrările 
din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 

Trimestrul I - IV 

 

I.T.M-BN 
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securităţii şi sănătăţii în muncă 42, 43. 

2. Campanie naţională de supraveghere a 
pieţei produselor industriale din domeniul de 
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform 
Programului sectorial pentru anul 2021, 
coordonat de către Comisia Europeană. 

Trimestrul I - IV 

 

3. Acțiune de control privind obligațiile 
angajatorilor de a implementa, pe baza 
principiilor generale de prevenire, măsurile 
necesare pentru asigurarea securității și 
protecția lucrătorilor care își desfășoară 
activitatea la locurile de muncă din industria 
extractivă de suprafață, diviziunile CAEN 05, 
07, 08. 

Trimestrul I - IV 

 

4. 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. 

Trimestrul I - IV 

 

5. Acțiune de verificare a respectării 
prevederilor legale de securitate și sănătate 
în muncă în ceea ce privește modul de 
utilizare a echipamentelor de muncă și a 
tehnologiilor de exploatare în parchetele 
forestiere, inclusiv la transportul tehnologic 
al masei lemnoase pe drumurile forestiere. 

Trimestrul I - IV 

 

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

Trimestrul IV 

 



 48 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

7. 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 

 

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

 

Trimestrul I - IV 

 

9. Acţiune de control privind prevenirea 
expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu 
noul coronavirus 

Trimestrul I - IV 

 

13. Implementarea si monitorizarea 
respectarii legislatiei muncii privind 
Relatiile de munca 

 

1.Campanie privind identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă nedeclarată 
în domenii susceptibile utilizării frecvente a 
acesteia: construcţii, protectie si paza 
,service auto,depozite ,comert-lanturile de 
aprovizionare(incarcare-
descarcare),notariate,birou de avocatura si 
de arhitectura.  

Trimestrul I - IV 

 

I.T.M-BN 

 

2.Campanie nationala pentru verificarea 
modului de aplicare a prevederilor legale 
privind munca la domiciliu 
,telemunca,decalarea programului de lucru 
de catre angajatorii cu un numar mai mare de 
50 salariati. 

Trimestrul I - IV 

 

3.Campanie nationala pentru  verificarea 
respectariiprevederilor legale cu privire la 
conditiile de functionare si procedura de 
inregistrare a agentilor de plasare forta de 
munca in strainatate,potrivit Legii 156/2000 

Trimestrul I - III 
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privind protectia cetatenilor romani care 
lucreza in strainatate,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

4.Campanie privind verificarea modului de 
respectare de către angajatori a prevederilor 
Legii  nr. 52/2011, privind exercitarea unor 

activități cu caracter ocazional desfăsurate 

de zilieri, modificată și completată și a 
normelor de aplicare a acesteia. 

Trimestrul I - IV 

 

5.Campanie nationala pentru verificarea 
modului de respectare a prevederilor legale 
in domeniul relatiilor de munca de catre 
agentii de munca temporara/utilizatorii 
salariatilor temporari si a dispozitiilor 
HG.nr.1256/2011 privind conditiile de 
functionare ,precum si procedura de 
autorizare a agentului de munca temporara 
,cu modificarile si completarile ulterioare.  

Trim III 

6.Campanie privind verificarea modului de 
respectare a prevederilor legale privind 
incheierea ,modificarea ,suspendarea si 
execuatarea contractelor individuale de 
munca de catre angajatorii care isi desfasoara 
activitatea in domeniul-activitati de posta si 
de curier-cod CAEN 53 precum si de catre 
angajatorii care desfasoara activitati de 
servicii externe de prevenire si protectie-cod 
CAEN 7490. 

Trimestrul I - IV 

 

7.Actiuni de identificare si combatere a 
cazurilor de munca nedeclarata in domeniul 
prestarii serviciilor . 

Trimestrul I - IV 
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8.Actiuni de informare si constientizare cu 
privire la modul in care se deruleaza 
activitatea de inregistrare a zilierilor in 
registrul electronic de evidenta a 
zilierilor,conform prevederilor Legii 52/2011 
privind exercitarea cu caracter ocazional 
desfasurate de zilieri,modificata si 
completata. 

Trimestrul III - IV 

 

9.Actiuni de informare si verificare a 
angajatorilor cu privire a registrul de 
evidenta a salariatilor. 

Trimestrul I - IV 

 

10. Actiuni de informare si constientizare a 
anagajatorilor cu privire la obligatiile ce le 
revin conform Legii 62/2011 rep.cu 
modificarile si completarile ulterioare 

Trimestrul I - IV 

 

11.Actiune de informare si constientizare a 
cetatelor romani aflati in cautarea unui loc 
de munca in strainatate,cu privire la riscurile 
la care se pot expune prin necunoasterea 
prevederilor legale. 

Trimestrul I - IV 

 

12.Actiune de informare si constientizare a 
cetatenilor straini aflati pe teritoriul 
Romaniei,cu privire la conditiile de angajare 

Trimestrul I - IV 

 

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

 

1. Utilizarea Registrului electronic de 
evidenta a salariatilor -Revisal 

 

Trimestrul I - IV 

 

I.T.M-BN 
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15. Asistență socială îndreptată către 
nevoile reale ale beneficiarilor 

Stabilirea și plata drepturilor la beneficii de 
asistență socială, inclusiv a celor acordate in 
baza reglementărilor comunitare privind 
regimurile de securitate socială, in 
conformitate cu prevederile legale, prin 
colaborarea cu autoritățile locale și instituțiile, 
pentru furnizarea de servicii și beneficii 
integrate 

2021 AJPIS BN 

Asigurarea de servicii competitive care 
abordează integrat nevoile familiilor în 
dificultate și ale categoriilor sociale vulnerabile, 
beneficiari care se dezvoltă în cadrul serviciilor 
furnizate. Sistem de asistență socială în care 
se pune accent pe măsuri de prevenție, 
precum și pe furnizarea de servicii sociale. 

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 

16. Egalitatea de șanse Monitorizare activități privind egalitatea de 
șanse 

2021 AJPIS BN 

17. Asigurarea unui sistem funcțional de 
asistență socială la nivel local 

Evaluarea și monitorizarea calității serviciilor 
sociale 

2021 AJPIS BN 

Protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități 

Organizarea și funcționarea serviciului public 
de asistență socială 

Verificarea modului de acordarea și stabilire a 
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beneficiilor de asistență socială 

18. Formare profesională - Creșterea 
calificării și implicit, a productivității 
muncii prin promovarea programelor 
de formare profesională a salariaților, 
adaptate la oportunitățile de 
dezvoltare economică. 

Autorizarea furnizorilor de formare 
profesională a adulților. 

2021 AJPIS BN 

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

copilului în dificultate 

 

1. Reevaluarea și monitorizarea situației 
sociale a copiilor din centrele rezidențiale, 
în vederea reintegrării în comunitate în 
colaborare cu instituțiile abilitate. Semestrul II 

 

 

 

DGASPC BN 

ISJ BN 

Unități de 
învățământ 

 

2. 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. 

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

1.Realizarea de acţiuni de distribuire de 
materiale informative cu privire la drepturile 
copilului, prevenirea şi combaterea abuzului/ 
neglijării/ exploatării şi a violenţei în familie 
etc. 

Semestrul II 
 

 

 

DGASPC BN 

ISJ BN 

Unități de 
învățământ 

 

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

2021 
 

 

 

DGASPC BN 

Instituții partenere 
(ISJ, DSP, IPJ) 
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21. Menţinerea/îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor sociale pentru copil şi 
familie 

1.Promovarea,extinderea, dezvoltarea și 
creșterea calității rețelei de asistență 
maternală. 

2021 DGASPC BN 

 

2.Recrutarea și evaluarea situației socio- 
psiho-materiale a unor noi solicitanți la postul 
de asistent maternal profesionist în vederea 
atestării și angajării (în limita posturilor vacant 
disponibile). 

3.Realizarea de cursuri de calificare inițială 
pentru aproximativ 40 de solicitanți. 

4.Angajarea unui număr 10 asistenți maternali 
profesioniști în cadrul proiectului TEAM-UP: 
Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor, cod 127169 la care DGASPC B-N este 
partener până la finalul anului 2023. 

5.Realizarea unui număr de câte 16 grupuri de 
suport bilunar (obligatorii pentru toți AMP), în 
măsura în care se pot realiza întâlniri de grup 
6.Realizarea de vizite la domiciliul asistenților 
maternali profesioniști, sau întâlniri de 
consiliere, cu încercarea respectării frecvenței 
recomandate de standardele în vigoare sau 
realizarea acestora prin mijloace electronice 
după cum e cazul; 

7.Realizarea unui curs de formare continuă a 
asistenților maternali profesionisti și oferirea 
de suport specializat în abordarea problemelor 
dificile ce țin de relaționarea cu copiii plasați 
care traversează perioade dificile, organizat 
prin intermediul proiectului; 
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8.Realizarea unei întâlniri cu copiii plasați la 
asistenții maternali profesioniști pentru 
dezbaterea problemelor legate de provocările 
pre-adolescenței și adolescenței, sau prin 
realizarea de consilieri prin mijloace electronice 
dacă e cazul; 

9.Realizarea vizitelor de monitorizare a 
dezvoltării, stării de sănătate și integrării 
familiale, sociale și școlare a copiilor plasați (la 
domiciliu sau în alte locuri) cu încercarea 
respectării frecvenței recomandate de 
standardele în vigoare; 

10.Realizarea evaluărilor în vederea întocmirii 
rapoartelor de revizuire ale nevoilor copiilor, 
ale revizuirii Planurilor Individualizate de 
Protecție și ale reevaluărilor trimestriale a 
situației acestora, cât și pregătirea și predarea 
acestora din urmă la AJPIS;  

11.Realizarea consilierii părintilor biologici și a 
rudelor copiilor plasați în vederea pregătirii 
reintegrării lor familiale sau a deschiderii 
procedurii de adopție 

22. Furnizarea de servicii sociale 
specializate, conforme cu legislația în 
vigoare copiilor al căror plan 
individualizat de protecţie propune ca 
finalitate adopţia, părinţilor fireşti ai 

1.Evaluarea socială, psihologică și pregătirea 
pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a 
rolului de părinte a solicitanților în vederea 
eliberarea/neeliberarea atestatului de 
familie/persoană aptă să adopte. 

Permanent DGASPC BN 
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acestor copii, precum şi 
persoanelor/familiilor care doresc să 
adopte sau care au adoptat.       

2.Realizarea demersurilor necesare deschideri 
procedurii adopției pentru copiii care au 
stabilită adopția ca finalitate a planului 
individualizat de protecție; 

3.Realizarea demersurilor specifice stabilirii 
compatibilității copil - familie/ persoană 
adoptatoare; 

4.Monitorizarea evoluției copiilor 
încredințați/adoptați și a relațiilor dintre 
aceștea și familia/persoana adoptivă și oferirea 
serviciilor specifice, în funcție de nevoile 

identificate; 

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

 

1.Evaluarea copiilor cu dizabilităţii în vederea 
încadrării în grad de handicap/acces la servicii 
de abilitare şi reabilitare; 

2021 

 

DGASPC BN 

 

2.Informarea părinţilor/reprezentantului legal 
asupra accesării serviciilor de abilitare-
reabilitare şi îndrumarea spre servicii de 
evaluare în vederea orientării şcolare; 

2021 

 

DGASPC BN, 

ONG –uri, 

CJRAE BN 

3.Accesarea serviciilor de recuperare din 
cadrul echipei mobile în vederea abilitării-
reabilitării; 

2021 

 

DGASPC BN, 

ONG -uri 

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

1.Promovarea serviciului Telefonul de urgenţă 
(0263 983-Telefonul pentru copil și familie, 
116 111-Telefonul copilului) şi oferirea de 
servicii de consiliere de către  personalul din 
cadrul Centrul de primire în regim de urgență 
”Copiii străzii” Bistrița; 

2021 

 
DGASPC BN 
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 2.Colaborarea cu instituţiile relevante de pe 
plan judeţean pentru prevenirea şi intervenţia 
în reţeaua interinstituţională în situaţiile de 
abuz, neglijare şi exploatare a copilului. 

25. Dezvoltarea/ diversificarea serviciilor 
oferite persoanelor cu dizabilităţi 

 

1.Furnizarea de servicii în cadrul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Adulți Beclean, Centrului de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane cu Handicap 
Nușeni, Centrelor de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie (de tip ambulator) Bistrița și 
Nușeni  

2021 

 DGASPC BN 

 

26. 

Promovarea serviciilor sociale 

 

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. 

2021 

 

 

 

DGASPC BN 

 

27. 
Creşterea accesului pentru un număr 
cât mai mare de persoane cu 
dizabilităţi pe piaţa deschisă a forţei 
de muncă 

 

1.Informarea şi consilierea persoanelor cu 
handicap din evidenţa DGASPC B-N cu privire 
la posibilitatea accesului la un loc de muncă; 

2021 

 

 

 

DGASPC BN 

 

2.Colaborarea cu organizaţii 
neguvernamentale,  AJOFM şi agenţi 
economici, în vederea sprijinirii integrării 
profesionale a persoanelor cu handicap. 

28. Prevenirea violenţei în familie şi 
promovarea colaborării 
interinstituţionale în vederea 
diminuării fenomenului 

1.Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 
popularizare, campanii de informare, 
distribuire de materiale publicitare/ 
informative; 

2021 

 

DGASPC BN 
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 2.Continuarea parteneriatului de colaborare cu 
instituţii publice sau private cu activităţi în 
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie. 

 

 

29. 
Menţinerea/îmbunătăţirea 
standardelor de calitate din cadrul 
serviciilor pentru persoane vârstnice 
de la nivelul DGASPC B-N 

 

1.Furnizarea de servicii specializate în centrele 
rezidențiale si în serviciile alternative din cadrul 
DGASPC; 

2021 

 

 

 

DGASPC BN 

 

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

30. 
 

Promovarea participării persoanelor 
vârstnice la viaţa societăţii 

 

Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 
popularizare, campanii de informare, 
distribuire de materiale publicitare/ 
informative. 

2021 

 

 

 

DGASPC BN 

31. 

Intensificarea colaborării cu 
autoritățile locale pentru cunoașterea 
serviciilor la nivelul comunităților și 
pentru încurajarea accesării acestora 

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

 

 

2021 

 

 

 

 

 

DGASPC BN 
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32. 

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

 

 

 

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

2021 

 

 

 

 

 

 

 

DGASPC BN 
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1. Sănătate – Cresterea capacitatii de 

diagnostic si tratament 

1. Monitorizarea activitatii furnizorilor de 

servicii de asistenta medicala primara si 

ambulatorie de specialitate 

trimestrial DSP BN 

2. Monitorizarea activitatii furnizorilor de 

servicii de asistenta medicala spitaliceasca 

3.Derularea programelor de screening pentru 

principalele  boli cronice  

4.Asigurarea continuității asistenței medicale 
prin centre de permanenta ale medicilor de 

familie 

2. Sănătate – Medicamente  1.Realizarea  programului de boli transmisibile trimestrial DSP BN 

2.Controlul respectarii cadrului legislativ 

privind suplimentele alimentare 

3. Sănătate – Resursa umana de 

specialitate 

1.Acoperirea teritoriului cu medici de familie si 

medici medicina dentara, care acorda asistenta 

medicala 

trimestrial DSP BN 

2.Cresterea numarului de specialisti din 

spitalele si ambulatoriile de specialitate ale 

judetului 

4. Sănătate – Programele nationale de 

sanatate 

1.Realizarea Programul de sanatate al femeii si 
copilului 

trimestrial DSP BN 

2.Monitorizarea continua a programelor de 
boli  transmisibile (TBC, HIV-SIDA, boli cu 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

transmitere sexuala) 

3.Monitorizare a factorilor determinanti din 
mediul de viata si munca 

4.Programe de promovare a sanatatii 

5. Infrastructura de sănătate 1. U.P.U. – S.M.U.R.D. – Spitalul județean de 
Urgență Bistrița - construire heliport pe terasa 

superioară a spitalului 

2021 CJ BN 

2. U.P.U.– S.M.U.R.D.– Spitalul județean de 
Urgență Bistrița -reabilitare, modernizare, 

extindere și dotare 

2021 

3. Reabilitarea corpurilor de clădire în care își 
desfășoară activitatea Laboratorul TBC și 
Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean 
de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr. 
26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud 

2022 

4. “Creșterea capacității Spitalului Judeţean de 
Urgență Bistriţa de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19”, cod SMIS 140347 

2021 

5. „Creșterea eficienței energetice la Spitalul 
Judeţean de Urgență Bistriţa – sediu central 

Bd. G-ral Grigore Bălan, nr. 43” - DALI 

2021 
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CAPITOLUL  12.   MINISTERUL EDUCATIEI 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

1. Creșterea performanței sistemului de 
învățământ 

1.Programul ,,România digitală”- achiziția de 
table inteligente și tablete 

2020-2021 

 

Inspectoratul Școlar 
BN 

2. Reducerea  abandonului şcolar din 
învăţământul obligatoriu. Monitorizarea 
absențelor 

3. Integrarea cadrelor didactice în programe 
de formare continuă, prin proiecte finanțate 
din fonduri structurale 

4.Asigurarea progresului în carieră pe criterii 
de competență profesională 

5. Gestionarea în condiţii optime a examenelor 
naţionale şi admiterea în liceu 

6.Cuprinderea tinerilor care nu au frecventat 
şcoala în programul ,,A doua şansă” 

7. Păstrarea claselor pregătitoare în 
învăţământul obligatoriu 

8. Promovarea programului ,,Școală după 
școală” 

9. Susținerea elevilor capabili de performanță 

10. Analiza situației din învățământul special 
șiintegrarea copiilor cu cerințe educative 
speciale 

11. Programe adecvate pentru grupurile 
vulnerabile. 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

2. Asigurarea și modernizarea bazei 
material a învâțământului 

1.Modernizarea procesului de predare-învățare 
cu 

 ajutorul tehnologiilor informațiilor și 
comunicării 

2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 

2.Conectarea tuturor școlilor la Internet prin 
conexiuni de mare viteză  

3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
unităților școlare pentru obținerea autorizațiilor 
de funcționare (sanitară și ISU) 

4. Dotarea cu microbuze școlare 

5. Asigurarea manualelor școlare  

6. Modernizarea atelierelor școală pentru 
învățământul profesional și tehnologic 

7. Extindere/reabilitare/modernizare/dotare 
unități școlare 

8. Programul ROSE- dotarea liceelor 
tehnologice și susținerea elevilor cu risc de 
abandon școlar 

 

3. Corelarea programelor educaționale cu 
piața muncii 

1. Fundamentarea corectă a planului de 
școlarizare 

2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 

2. Adaptarea curriculum-ului școlar la 
dispoziția școlii 

3.Corelarea învățământului profesional și 
tehnic cu cerințele agenților economici 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

4. Dezvoltarea stagiilor de practică de 
specialitate 

4. Asigurarea învățământului și educației 
pentru minoritățile naționale și pentru 
grupurile dezavantajate 

 

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

2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 

2.Creșterea capacității de cuprindere a 
învățământului în limba maternă 

3. Dezvoltarea rețelei de mediatori școlari prin 
care se asigură încurajarea participării 
populației rrome la învățământul obligatoriu 

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

5. Creșterea capacității de inovare și de 
creativitate din perspectiva dezvoltării 
durabile 

1. Educație complementară extacurriculară și 
extrașcolară  

2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 

2. Răspuns la nevoile de formare ale elevilor și 
părinților acestora pentru dezvoltarea 
creativității și inovării 

6.. Implementarea și generalizarea   
programului ,,Şcoală după şcoală” 

1. Extinderea activităţii cu elevii după orele de 
curs asigurându-se condiţii de învăţare, 
recreere, sport, supraveghere şi protecţie.  

2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 

2. Oferirea, în parteneriat cu Asociaţiile 
părinţilor, după orele de curs, a unor activităţi 
de învăţare remedială sau de accelerare a 
învăţării . 

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

1. Garantarea egalității de șanse și 
eliminarea 

 oricăror forme de discriminare 

2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

muncii 2. Facilități, politici și programe adecvate 
grupurilor vulnerabile 

3. Programe suport pentru cei care au părăsit 
timpuriu școala 

8. Garantarea autonomiei școlilor și a 
autonomiei profesionale a cadrelor 
didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Instituționalizarea autonomiei școlilor cu 
asumarea responsabilității față de 
performanțele școlii 

2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 

2.Organizarea concursurilor pentru directorii 
de școli 

3.Autonomia profesională a cadrelor didactice 
în transpunerea personalizată a programelor 
școlare 

4.Încurajarea formării consorțiilor școlare și 
asociațiilor profesionale 

5.Participarea școlilor și a cadrelor didactice în 
programe și proiecte care aduc beneficii 
procesului didactic 

6.Realizarea de parteneriate pentru schimbul 
de bune practici cu unități școlare din țară și 
din străinătate 

7.Participarea la programe de formare 
profesională pentru dezvoltarea personală și 
creșterea performanței în cariera didactică 

9. Asigurarea educației complementare 
pentru creșterea capacității de 
adaptare și pentru refacerea coeziunii 
sociale 

1.Dezvoltarea de alternative educaționale 2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 

2.Formarea tinerilor prin activități sportive 

3.Instituționalizarea participării în proiecte și 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

programe cu teme care sunt complementare 
față de curriculum 

10. Susținerea activităților extrașcolare și 
extracurriculare 

1.Asigurarea educației pentru sănătate și a 
educației ecologice 

2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 

2.Susținerea educației civice, cultural artistice 
și științifice 

3.Asigurarea educației prin sport, a educației 
rutiere și a educației pentru dezvoltare 
durabilă 

11. Asigurarea transparenței în educație  1.Corelarea sistemelor informatice existente 2020-2021 Inspectoratul Școlar 
BN 

2.Creșterea accesibilității publice a datelor 
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CAPITOLUL  13.  MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

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

1. Atragerea tinerilor în Centrul de Agrement 
Sângeprz-Băi pentru petrecerea timpului liber 

și a vacanțelor 

2021 DJSN BN 

2. Cofinantarea unor proiecte ale Structurilor 

de tineret prin organizarea Concursului Local 

de proiecte destinat ONG-urilor de si pentru 

tineret 

3. Art Terapie Up not Down 

4. Ziua Tineretului 

5. Concurs propuneri proiecte pt tineret 

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

7. Creează, dăruiește și esti fericit 

8. 13 pași spre cultura prin literatură și 
matematică 

9. Dezvoltarea tinerilor prin cunoașterea naturii 

10. Eco-Natura 

11. Tinerii în echipă 

12. Tineri antreprenori în comunitate 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

13. Tânăr ca tine sunt si eu 

14. Spune DA – comunicării! 

15. Start spre succes 

16. Tabăra Națională de Arte Vizuale – ediția a 
IX-a 

17. Tabăra tematică – Tabăra de vara 
Prietenul Jandarmului ediția VI-a 

18. Tabăra Națională Militară de Vară a VIII-a 

19. Tabăra tematică – Tabăra de vara 
Prietenul Pompierului ediția VII-a 

20. Tabăra tematică – Tabăra de vara 

Geometrie Descriptiva 

2. Dzvoltarea sportului de masă prin 
programul “Dezvoltarea și 
modernizarea Sportului pentru Toți 

21.Cu sprijinul factorilor cu atribuții în 
mișcarea sportivă, se vor depune toate 
eforturile pentru a convinge și a invita la 
mișcare toate categoriile de populație 

permanent DJST BN 

22. Educația fizică și sportul să fie folosite ca 
factor preventiv pentru sănătate 

permanent 

23. Modernizarea calendarului sportiv județean 
Sportul pentru Toți 

permanent 

24. Campania de promovare a voluntariatului 

în domeniul sportiv 

trimestrial 
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

25. Constituirea pe langa cabinetele de 

medicina sportivă a unor centre speciale 
pentru eliminarea obezitătii 

01.08.2021 

3. Promovarea și dezvoltarea 
programului sportului de performanță 

26. Continuarea dezvoltării structurilor 
organizatorice: asociaţii judeţene pe ramura de 
sport, a cluburilor si asociaţiilor sportive. 

Trimestrial 1-2 cluburi 2-3 

asoc.sportive 

DJST 

DJST, CSM 

DJST 

DJST 

Cluburile sportive 

implicate in 

performanta 

DJST 

DJST CSM, LPS 

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

Pana la 01.03.2021 

28. Revitalizarea programului judeţean de 
selecţie 

Pana la 01.05.2021 

29.  Cucerirea a 45-50 medalii in competiţii in 

ternationale din care 10-12 la CM, CE, JMU 

 - 280-350 medalii in etapele finale ale 

Campionatelor Naţionale si Cupa României 

- 40-45 sportivi promovaţi in loturile naţionale 

Conform calendarului 

sportiv 

30. Demararea acordări bursei sportive 
sportivilor nominalizaţi pentru JO TOKYO 2021 

Pana la 01.06.2021 

31. Nominalizarea sportivilor pentru Jocurile 

Olimpice de vara TOKYO 2021 

Pana la 01.06.2021 

32. Acţiuni de perfecţionare a antrenorilor prin 
cabinetul metodic 

lunar 

 întreţinerea, funcţionarea si modernizarea 33. Demararea unui studiu de eficienta privind Pana la finele lunii martie  
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Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

bazei materiale efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la 
edificiile ce au aparţinut fostei direcţii de 
tineret: fostul sediu administrativ, cabana de la 

Valea Blasnei, Centrul de la Telciu 

2021 

34. Reparaţii capitale la scurgerile si instalaţiile 
de apa de la Sala Polivalenta 

Pana la 01.07.2013 

35. Reparaţii capitale la mobilierul din 
camerele de la Complexul Sala Polivalenta 

2021 
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CAPITOLUL  14.  MINISTERUL CULTURII 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

1. Inventarierea și protejarea 
monumentelor istorice 

Activități de inventariere şi clasare a 
monumentelor istorice 

 

Permanent 

 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

Activități privind avizarea  

 
Permanent 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

Formularea de propuneri pentru Programul 

Național de Restaurare 
Permanent 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

 

Activități de monitorizare și control privind 
respectarea legislației specifice  Permanent 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

Emiterea obligațiilor privind folosința 
monumentului istoric 

 

Permanent 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

Activități de punere în valoare a monumentelor 
istorice 

 

Permanent 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

2. Inventarierea și protejarea 
patrimoniului arheologic 

Activități de inventariere și georeferențiere a 
zonelor cu patrimoniu arheologic  

Permanent 
Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-
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crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

  Năsăud 

Impunerea măsurilor de protejare a 
patrimoniului arheologic  Permanent 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

3. Programul Național LIMES – 

pregătirea dosarelor de nominalizare 
pentru Lista Patrimoniului Mondial 

Măsuri administrative în vederea protejării 
siturilor arheologice componente ale Limesului 

roman 

Permanent 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

4. Inventarierea și protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil 

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

Permanent 

 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

Activități în domeniul circulației bunurilor 

culturale mobile 
Permanent 

 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

 

5. 

Inventarierea și protejarea 
monumentelor de for public 

Activități de inventariere a monumentelor de 
for public 

Permanent 

 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

Analizarea și avizarea documentațiilor privind 
amplasarea monumentelor de for public  

Permanent 

 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

6.  Digitalizarea patrimoniului cultural Actualizarea platformei on-line patrimoniubn.ro 

Permanent 

Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-

Năsăud 

7. Educația prin cultură Difuzarea în școli a informațiilor conținute de 
platforma on-line patrimoniubn.ro 

Permanent 
Direcția Județeană 
pentru Cultură Bistrița-
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crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

Năsăud 

 
 

 

 

CAPITOLUL  15.  MINISTERUL JUSTIȚIEI 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 
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CAPITOLUL  16.  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Nr. 
crt. 

Obiective prevăzute în anul 2021 Acțiuni pentru realizarea obiectivului Termen de realizare Instituția 
responsabilă 

1. Asigurarea eficienței misiunilor de 
ordine și siguranță publică executate 
de inspectorat 

1. Asigurarea cadrului dispozițional pentru 
planificarea, organizarea și executarea 
misiunilor de ordine publică. 

Trimestrial 

 

 

Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean 

Bistriţa-Năsăud 

 

2. Coordonarea și  monitorizarea activităților 
de constatare/ sancționare a faptelor de 
natură penală/ contravențională, precum și 
creșterea prezenței în zonele publice cu 
potențial criminogen, instituții de învățământ, 
mediu rural și silvic. 

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

4. Coordonarea activităților preventiv-

educative desfășurate de personalul 
inspectoratului. 

2. 

 

 

 

 

 
 
Modernizarea pazei obiectivelor și 
transporturilor. 

 

5. Continuarea demersurilor pentru 

dezvoltarea și implementarea aplicației 
destinate gestionării integrate a riscurilor la 
securitate fizică la adresa obiectivelor și 
transporturilor din responsabilitate. 

31.12.2021 

 

 

 

Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean 

Bistriţa-Năsăud 

3. Creșterea performanței în activitatea 
de formare profesională și 

6. Participarea personalului din structurile 

operative la programele de pregătire de 
Trimestrial  
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responsabilă 

documentară. specialitate organizate în centre de pregătire în 
vederea  creșterii nivelului de  pregătire în 
domeniul intervenției profesionale. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean 

Bistriţa-Năsăud 

4.  

 

 

Consolidarea mecanismelor de 

realizare a comunicării publice. 

7. Informarea cetățenilor cu privire la 
evenimente de interes și subiecte care vizează 
activitatea personalului sau structurilor 

inspectoratului. 

Permanent 

 

Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean 

Bistriţa-Năsăud 

 

8. Postarea rezultatelor misiunilor executate  și 
pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube. 

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

10. Actualizarea permanentă a paginii de 
internet a instituției. 

11. Transmiterea răspunsurilor la solicitările 
de informații de interes public ale 
cetățenilor/jurnaliștilor. 

5. 

Creșterea nivelului de perfecționare şi 
specializare a personalului bazat pe 

competențe  

12. Cursuri de formare profesională 
pregătire/specializare parcurse de personalul 
inspectoratului 31.12.2021 

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 
,,Bistrița” 

13. Planificarea şi desfăşurarea activităţii de 
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responsabilă 

tutelă profesională 

6. 

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

 

14. Întreprinderea demersurilor de încadrare a 
posturilor vacante de execuție și de conducere 
din statul de organizare 

31.12.2021 

 

 

 

 

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 
,,Bistrița” 

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

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

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea siguranţei cetăţeanului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Efectuarea de controale preventive, 

exerciții de evacuare, și/sau instruiri, puncte 
de informare preventivă, lecții deschise, 
campanii naționale, etc. (operatori economici, 

instituții publice, etc.) 

31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 
,,Bistrița” 

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

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

20. Furnizarea mesajului preventiv către 
populaţie, atât prin mesaje/mijloace 
coordonate/puse la dispoziţie de la nivel 
central şi local, cât şi prin continuarea 
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  colaborărilor existente cu mass-media 

21. Efecuarea de controale privind respectarea 

măsurilor pentru limitarea răspândirii virusului 
SARS-COV 2  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

22. Reînoirea parcului auto al inspectoratului 
(achiziționarea de mijloace speciale de 
intervenție ambulanțe, autospeciale de stins 
incendii cu apă şi spumă etc.), 

31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 
,,Bistrița” 

23. Achizitia unui detector de metale pentru 

interventiile pirotehnice 

24. Achizitia a 3 generatoare electrice pentru 

alimentarea cu energie electrica a subunitatilor 

pe timpul intreruperii alimentarii cu energie 

electrica din sistemul national 

25. Achiziționarea unei platforme transport 
vehicule avariate (remorca) 

26. Modernizarea si dotarea punctului de 

comanda județean 

9. 

 

 

 

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

 

 

Protejarea persoanei                               
28. 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 

2021 IPJ BISTRIȚA-

NĂSĂUD 

Protejarea persoanei/patrimoniului           
29. Desfăşurarea de acţiuni în vederea 
combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi 
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  patrimoniului în mediul rural 
30.  Derularea unor acţiuni pentru combaterea 
infracţiunilor contra persoanei, patrimoniului, 
la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor 
periculoase, precum şi a delictelor silvice. 
31. Asigurarea unei intervenţii operative la 
apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112. 

Siguranța în scoli                          
32. Derularea de acţiuni preventive şi de 
combatere a criminalităţii în zona instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar. 

Susţinerea procesului de consolidare a 
autorităţii poliţistului       
33. 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. 

34. Organizarea de acțiuni cu efective lărgite 
pe linie de ordine publică, respectiv a 
gestionării stărilor conflictuale care amenință 
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 
35. Organizarea la nivel local a unor acţiuni 
pentru combaterea principalelor abateri care 
generează riscul rutier, având în vedere 
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concluziile analizelor privind dinamica 
accidentelor de circulaţie, precum şi Calendarul 
T.I.S.P.O.L. 

36. 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) 

10. 

 

 

 

 

 

 

Combaterea criminalităţii organizate 
transfrontaliere - îmbunătăţirea 
cooperării în domeniu 

 

 

 

 

 

37. Desfăşurarea de verificări şi investigaţii 
pentru soluţionarea cu celeritate a solicitărilor 
formulate de autorităţile altor state în cadrul 
asistenţei poliţieneşti internaţionale 

2021 IPJ BISTRIȚA-

NĂSĂUD 

38. Efectuarea cu celeritate a activităţilor 
dispuse de procurorii de caz în delegările date 
în cadrul comisiilor rogatorii internaţionale. 
39. 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. 

11. 

 

 

 

Asigurarea climatului de                

legalitate a mediului de                        

afaceri prin combaterea                 

evaziunii fiscale,                   

contrabandei, corupţiei,           
contrafacerii de mărfuri,                           
a infracţiunilor din                            

40. 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 

2021 IPJ BISTRIȚA-

NĂSĂUD 
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 domeniul achiziţiilor                          
publice, precum şi prin                   
protecţia intereselor                        

financiare ale Uniunii Europene 

 

comerţului ilegal cu ţigarete şi produse din 
tutun, alcool şi băuturi alcoolice;                         
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor care 
aduc atingere drepturilor de proprietate 

intelectuală 

41. Desfășurarea de acţiuni de amploare 
pentru combaterea fraudelor la regimul 
achizițiilor publice, a corupției și a conflictului 
de interese 

42. Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite 
pentru prevenirea şi combaterea contrafacerii 
mărfurilor şi produselor din diferite domenii. 

43. 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. 

12. 

 

 

 

Asigurarea resurselor umane, a 

mijloacelor materiale şi financiare 
necesare dezvoltării şi menţinerii 
capacitaţii operaţionale a Poliţiei 

Române 

44. 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. 

2021 IPJ BISTRIȚA-

NĂSĂUD 

45. Implementarea Programului de investiţii al 
IGPR pentru perioada 2015-2020, prin:     
- creşterea gradului de mobilitate necesar 
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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. 

46.  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. 
47.  Informarea cu operativitate a mass-media 
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. 

13. 

 

 

 

 

Verificarea legalității actelor 
administrative 

48. Întocmirea procedurilor prealabile 

Permanent 

Instituția 
Prefectului            

Bistrița-Năsăud 49. Atacarea la instanța de contencios 
administrativ 

50. Susținerea în toate fazele de judecată a 
acțiunii prefectului 

51. Organizarea în colaborare cu Direcția 
Județeană de Statistică a activităților specifice 
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 de statistică la nivel județean 
 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întărirea rolului instituției prefectului 52. Reprezentarea în instanță a prefectului, 
instituției prefectului, comisiilor organizate la 
nivelul instituției pentru punerea în aplicare a 
legilor  

Permanent 

Instituția 
Prefectului            

Bistrița-Năsăud 

53. Avizarea de legalitate a:    
- ordinelor prefectului    
- contractelor încheiate de instituția prefectului 

- propunerilor legislative 

54. Elaborarea notelor de fundamentare și a 
proiectelor de acte normative și comunicarea 
acestora în vederea adoptării prin MAI 

55. Asigurarea aplicării unitare a legislației la 
nivelul unităților administrativ teritoriale: 

- îndrumare metodologică 

- gestionarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor 
rezultate din actele normative în vigoare 

56. Exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare 
a aplicării actelor cu caracter reparatoriu 

57. Exercitarea atribuțiilor ce revin în calitate 
de președinte al comisiilor și comitetelor 
organizate la nivel județean 
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15. Monitorizarea programelor naționale 58. Promovarea programelor naționale de 
finanțare în rândul autorităților publice locale 

Permanent 

Instituția 
Prefectului            

Bistrița-Năsăud 

59. Urmărirea modului de derulare a 
programelor naționale la nivelul județului 
60. Urmărirea stadiului implementării 
proiectelor finanțate din fonduri 
guvernamentale 

61. Colaborarea cu administrația publică locală 
în vederea identificării problemelor apărute în 
implementarea proiectelor 

16. Conducerea activității serviciilor 
publice deconcentrate 

62. Întocmirea Planului de acțiuni privind 
realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare 2018-2020  

Permanent 

Instituția 
Prefectului            

Bistrița-Năsăud 

63. Analiza realizării obiectivelor și acțiunilor 
cuprinse în Plan pe domeniile de activitate ale 
serviciilor publice deconcentrate: 

- ședințe tematice 

- analiza în cadrul ședințelor Colegiului 
Prefectural 

Permanent 

64. Monitorizarea realizării Planului de acțiuni 
și centralizarea datelor în vederea întocmirii 
rapoartelor semestriale 

Semestrial 

65. Verificarea situațiilor financiare trimestriale 
și acordarea avizului consultativ Trimestrial 

66. Asigurarea relațiilor interinstituționale 
pentru realizarea:    

Permanent 
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- 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 

Permanent 

17. Asigurarea implementării strategiilor 
naționale și regionale la nivelul 
județului 

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 

Permanent 

Instituția 
Prefectului            

Bistrița-Năsăud 

18. Asigurarea serviciilor publice 
comunitare la nivelul județului 

80. Conducerea activității Serviciului Public 
Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple 

Permanent 

Instituția 
Prefectului            

Bistrița-Năsăud 

81. Conducerea activității Serviciului Public 
Comunitar Înmatricularea Vehiculelor Regim 
Permise de Conducere 

 
 

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

82. Aplicarea apostilei pe actele oficiale 
administrative întocmite pe teritoriul României 

-verificarea documentației specifice 

Permanent 

Instituția 
Prefectului            

Bistrița-Năsăud 
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