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Prezentarea Planului de acţiuni pe anul 2019

pentru realizarea obiectivelor
derivate din Programul de Guvernare

la nivelul judeţului Neamţ pentru a fi aprobat 
prin hotărâre a Colegiului Prefectural



În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1), pct. 1, lit. d din H.G. 460/2004 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează Planul de 
acţiuni pentru realizarea în judeţ

 
a obiectivelor cuprinse în programul de 

guvernare.

 17  capitole, ce respectă structura celor din Programul de Guvernare 

 142 de
 

obiective / direcții de acțiune

 peste 455
 

de acţiuni şi activităţi pentru realizarea obiectivelor
 indicatori planificați
 instituția responsabilă şi termenul de finalizare 

STRUCTURA Planului:



Capitolele
 

Planului:
CAP.  I. FISCALITATE. BUGET

CAP.  II ECONOMIE
CAP. III FONDURI EUROPENE
CAP. IV TURISM
CAP.  V POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM-urile
CAP. VI POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
CAP.VII POLITICI ÎN DOMENNIUL EDUCAȚIEI
CAP.VIII POLITICI ÎN DOMENNIUL SĂNĂTĂȚII
CAP.IX ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE
CAP. X POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ
CAP. XI POLITICI DE MEDIU. APE ȘI PĂDURI
CAP.XII POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI
CAP.XIII POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
CAP.XIV POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR
CAP. XV AFACERI INTERNE
CAP.XVI CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI
CAP.XVII TINERET ȘI SPORT



ACTIVITĂŢILE ŞI ACŢIUNILE SUNT REALIZATE DE:
Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului
Instituţia Prefectului Judeţul Neamţ, Consiliul județean
Alte instituţii publice

FINANTARE:

din bugetul de stat 
din bugetul judeţului şi bugetele locale
din fonduri europene

PRINCIPALELE OBIECTIVE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE:

• Îmbunătăţirea mediului de afaceri.
Creşterea  eficientei si dinamicii colectarii veniturilor bugetului general 
consolidat
• Protectia consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte, precum 
si a riscurilor care pot sa afecteze viata, sanatatea, securitatea si interesele 
economice



• Creşterea ritmului de abosorbţie a fondurilor europene şi a calităţii 
proiectelor europene
• Dezvoltarea

 
infrastructurii

 
turistice

• Ocuparea forţei de muncă
•Implementarea venitului minim de incluziune pentru asigurarea nivelului de 
trai minimal oricărui cetătean aflat în situatie de vulnerabilitate economică si 
socială.;

 
Promovarea „incluziunii active”

 
a grupurilor vulnerabile 

•Eficientizarea activitatii de solutionare a cererilor de inscriere la pensie si a 
altor drepturi care se acorda beneficiarilor. 
•Prevenirea abandonului copilului, protecția copilului în mediul familial, 
combaterea violenţei în familie
•Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de 
conştientizare, prin controale tematice şi prin organizarea unui cadru 
institutional.
•Asigurarea pachetului social garantat pentru educație;

 
Dezvoltarea sistemului 

de educaţie timpurie;
 

Programe de antreprenoriat
•Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;

 
Dezvoltarea programelor de 

prevenţie şi de depistare precoce a bolilor
•Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din 
mediul rural
•Implementarea politicilor,

 
strategiilor în agricultură și industria alimentară, 

consultanță agricolă și formare profesională; Acordarea in timp util a 
subventiilor pentru agricultura



•
• Prevenirea și limitarea  efectelor negative ale schimbărilor climatice; 

Imbunătățirea managementului  deșeurilor și substanţelor periculoase
• Dezvoltarea infrastructurii de transport
• Îmbunătăţirea actului de guvernare şi a serviciilor publice, 

predictibilitate, transparenţă şi e-Guvernare
• Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului : siguranţă  publică (în 

stradă) siguranţă în zona unităţilor de învăţământ  siguranţă în trafic
• Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

susținerea moștenirii și diversității culturale
• Reducerea disparităților sociale ce vizează comunitatea roma 
• Promovarea educaţiei sportive;

 
Promovarea sportului ca mod sănătos 

de viaţă



MULŢUMIRI PENTRU COLABORARE:

Consiliului Judeţean

 

–

 

pentru capitolul dezvoltarea infrastructurii,  precum şi pentru propunerile 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Serviciilor publice deconcentrate:

 

Inspectoratului Şcolar, Direcţiei de Sănătate Publică, Casei Judeţene 
de Asigurări de Sănătate, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiei Judeţene 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Casei Judeţene de Pensii, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcţiei 
Judeţeană pentru Tineret şi Sport, Direcţiei regionale de Statistică, Direcţiei Generală pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţii pentru  Agricultură,  Agenţiei de Protecţie a Mediului, Administraţia Finanţelor Publice,, 
Comisariatul  Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Inspectoratului Judeţean de Poliţie, 
Inspectoratului de Jandarmi şi Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Secţiilor judeţene ale Companiilor Naţionale
Secţiei Drumuri Naţionale   
Sistemului de Gospodărire a Apelor
Direcţiei Silvice
Unităţii de Administrare Neamţ

 

a Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
Altor organizaţii
Camerei de Comerţ şi Industrie
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