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PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DERIVATE DIN PROGRAMUL 
DE GUVERNARE 

JUDEŢUL NEAMŢ –  2020 
Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Cap. I – JUSTIȚIE  
Implementarea măsurilor din Strategia 
Națională Anticorupție 

Monitorizarea anuală a progreselor înregistrate în 
implementarea măsurilor din Strategia națională 
Anticorupție la nivelul Instituției Prefectului – județul 
Neamț 

Raport 
monitorizare 

Instituția 
Prefectului – 
județul Neamț 

Ianuarie – 
decembrie 2020 

Creșterea nivelului de informare a 
populației în vederea conștientizării 
implicațiilor traficului de persoane 

Aplicarea Strategiei Naționale împotriva trafic de 
persoane pentru 2018-2022  

Nr. actiuni  Instituția 
Prefectului – 
județul Neamț 

Ianuarie – 
decembrie 2020 

Cap. II – AFACERI INTERNE   
Intensificarea controalelor la investiții care au fost 
puse în funcțiune fără a solicita obținerea autorizației 
de securitate la incendiu sau protecție civilă și 
efectuarea demersurilor pentru intrarea în legalitate a 
cazurilor depistate 

Nr. controale ISU permanent 

Desfășurarea unor activități de control la obiectivele 
la care au acces publicul precum și la obiectivele cu 
rsic mare la producerea situațiilor de urgență 

Nr. controale 
ISU permanent 

Intervenția în situații de urgență în sprijinul 
cetățenilor și autorităților administrației publice 
locale, având în vedere criteriile de performanță 
specifice 

Nr. intervenții 

ISU permanent 

Creșterea siguranței civice în zona intituțiilor de 
învățământ preuniversitar prin organizarea de acțiuni 
pe linia prevenirii delicvenței juvenile și victimizării 
minorilor 

Nr. acțiuni 

IPJ Ianuarie – 
decembrie 2020 

Prevenirea și combaterea violenței în școli Nr. acțiuni IPJ Ianuarie – 
decembrie 2020 

Creșterea gradului de siguranță a 
cetățeanului:  
- siguranță publică (în stradă) 
- siguranță în zona unităților de 
învățământ 
- siguranță în trafic 
- siguranță împotriva terorismului 

Asigurarea funcționalității parteneriatului poliție-
școală-societate civilă pentru creșterea siguranței în 

Nr. activități 
preventive IPJ Ianuarie – 

decembrie 2020 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

mediul școlar și accentuarea procesului educativ 
antiinfracțional și antivictimal 

desfășurate 

Implementarea sistemului Alertă copil Activități specifice desfășurate în cazul declanșării 
sistemului Alertă Răpire Copil 

Nr. activități IPJ – Serviciul 
Investigații 
Criminale 

Ianuarie – 
decembrie 2020 

Efectuarea modificărilor organizatorice pentru 
optimizarea activității în funcție de nevoile fiecărei 
structuri în parte 

Nr. candidați 
selecționați în 
vederea 
încadrării/Nr. 
polițiști încadrați 

ISU, IPJ,IJJ permanent 

Activități specifice pentru prevenirea și combaterea 
corupției 

Nr. fapte 
corupție ISU, IPJ,IJJ permanent 

Informarea cetățenilor cu privire la atribuțiile legale 
ale instituției, activitățile desfășurate și rezultatele 
obținute 

Nr. informări 
Nr. conferințe 
presă 
Nr. puncte de 
vedere 

ISU, IPJ,IJJ permanent 

Îmbunătățirea suportului logistic al misiunilor și 
creșterea din punct de vedere al înzestrării, a 
capacității de reacție și intervenție a structurilor 

Nr. autospeciale 
achiziționate 
 

ISU, IPJ,IJJ permanent 

Creșterea nivelului de cunoaștere și aplicare a 
prevederilor legale privind gestionarea informațiilor 
clasificate 

Nr. instruiri ISU, IPJ,IJJ 
Instituția 
Prefectului 

permanent 

Creșterea numărului de polițiști prezenți în stradă. 
Redefinirea atribuțiilor polițistului de proximitate 

Nr. polițiști 
prezenți în 
stradă 

IPJ permanent 

Efectuarea ședințelor de instruire tactică în vederea 
reducerii cazurilor de ultraj 

Nr. instruiri IPJ permanent 

Eficientizarea structurilor MAI 

Creșterea nivelului de pregătire profesională prin 
participarea la cursurile de prefecționare, cursuri de 
schimbare de profil, etc. 
 

Nr. cursuri 
urmate 
Nr. participanți 

IPJ permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Cap. III – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
Susținerea unităților-administrativ 
teritoriale în procesul de înregistrare a 
proprietăților imobiliare în sistemul de 
cadastru și carte funciară Susținerea strategiei guvernamentale privind 

realizarea "Programul național de cadastru și carte 
funciară" la nivelul județului Neamț 

Nr. Contracte de 
finanțare/Nr. 
Contracte 
prestări 
servicii/Nr. 
Imobile 
introduse în baza 
de date 

OCPI Neamț 
UAT-uri 
PFA/PJA 

2015-2023 
Predictibilitate 
anuală 

Implementarea, îmbunătățirea și 
asigurarea funcționalității Sistemului 
Informatic Integrat de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Îmbunătățirea aplicațiilor informatice menite a asigura 

transparența procedurilor de lucru în ceea ce privește 
cererile terțelor persoane (RGI, Terra, etc.) 

Aplicații 
implementate/act
ualizate 
Situație statistică 
activități 
curente, potrivit 
codificării 
specifice 

OCPI Neamț 
 

Permanent 

Susținerea cooperării dintre instituțiile 
publice pentru asigurarea 
interoperabilității sistemelor de gestiune 
imobiliară 

Implementarea unor aplicații informatice on-line ori a 
unor facilități la aplicațiile deja funcționale pentru 
verificarea, de către persoanele fizice/juridice 
autorizate a măsurilor efectuate în procesul de 
introducere a cadastrului general 

Aplicații 
informatice on-
line 
implementate/act
ualizate 

OCPI Neamț 
 

În derulare, în 
acord cu strategia 
ANCPI 

Îmbunătățirea actului de guvernare și a 
serviciilor publice, predictibilitate, 
transparență și e-guvernare 

Asigurarea facilității accesului on-line pentru cetățeni 
la serviciile publice 

Aplicații 
informatice on-
line 
implementate/act
ualizate 

OCPI Neamț 
 

În derulare, în 
acord cu strategia 
ANCPI 

Creșterea transparenței administrației 
centrale și locale, inclusiv prin accesul 
deschis la datele publice 

Asigurarea transparenței prin acordarea unei atenții 
deosebite accesului la datele și informațiile statistice 

Nr. informații 
actualizate pe 
site 

Direcția 
Regională de 
Statistică Neamț 

Ianuarie - 
Decembrie 

 Întocmire și distribuire Buletin Statistic Lunar Nr. Buletine 
statistice 
întocmite/ 

Direcția 
Regională de 
Statistică Neamț 

Ianuarie - 
Decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

distribuite 
 Întocmire și distribuire Anuar statistic  Nr. Anuare 

statistice 
distribuite 

Direcția 
Regională de 
Statistică Neamț 

Martie - Aprilie 

 Întocmire și distribuire Breviar statistic de turism Nr. Breviare de 
turism distribuite 

Direcția 
Regională de 
Statistică Neamț 

Martie - Aprilie 

Debirocratizare, transparență, dezvoltare 
locală 

Monitorizarea aplicării prevederilor legale cu privire 
la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea 
programenlor de dezvoltare locală 

Nr. situații 
publicate pe site-
ul instituției 

Instituția 
Prefectului – 
județul Neamț 

Ianuarie - 
Decembrie 

 Comunicare oportunități finanțare programe 
dezvoltare locală 

Nr. circulare/ 
comunicări 

Instituția 
Prefectului – 
județul Neamț 

Ianuarie - 
Decembrie 

CAP. IV – FINANȚE PUBLICE  
Creşterea  eficienţei şi dinamicii colectării 
veniturilor bugetului general consolidat 

Prevenirea constituirii de arierate şi intensificarea 
măsurilor de recuperare a acestora 

Arieratele 
bugetare ramase 
de recuperat la 
data de (mil.lei) 
la PJ și PF  
 

Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 
Publice 

Ianuarie - 
Decembrie 

 Recuperarea arieratelor prin executare silită 
 

Sume realizate 
la bugetul 
general 
consolidat al 
statului prin 
executare silită 
(mil. Lei), din 
care: 

   - prin somare 

Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 
Publice 

Ianuarie - 
Decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

la plată; 

  - prin popriri 
asupra 
disponibilităţilor 
din conturi şi 
veniturilor la 
terţi; 

 ‐prin 
valorificarea 
bunurilor mobile 
şi imobile 
sechestrate: 
debitori pentru 
care s-a deschis 
procedura 
insolvenţei cu 
obligatii fiscale 
restante in suma 
de mil.lei; 

- debitori 
pentru care s-a 
deschis 
procedura 
falimentului cu 
obligaţii fiscale 
restante în sumă 
de mil.lei.  
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

 Monitorizarea lunară, a indicatorilor de performanţă  Gradul 
de realizare a 
programului de 
încasări 
venituri 
bugetare. 

 Diminuar
ea arieratelor 
de la persoane 
juridice aflate 
în sold la  
sfârşitul anului 
precedent. 

 Diminuar
ea arieratelor 
de la persoane 
fizice aflate în 
sold la sfârşitul 
anului 
precedent. 

 

Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 
Publice 

Ianuarie - 
Decembrie 

Creşterea eficacităţii ANAF în 
combaterea evaziunii-acţiunea 
concentrată pe domeniile cu risc mare de 
evaziune 

Întărirea funcţiei preventive a controlului fiscal prin 
monitorizarea contribuabililor care prezintă risc în 
ceea ce priveşte posibilitatea sustragerii sub orice 
formă de la plata obligaţiilor fiscale: contribuabilii cu 
activitate suspendată, declaraţi inactivi, cu schimbări 
frecvente ale sediului social, cu declaraţii nedepuse, 
cu neconcordante în declaraţiile recapitulative şi 
informative, precum şi cu datorii către bugetul general 
consolidat; 
 

Nr. contribuabili 
declarați inactivi 
Nr. decizii de 
instituire a 
masurilor 
asiguratorii (la 
PJ pt. Sume lei) 
* Nr. dispozitii 
privind masurile 
stabilite de 
organele de 
inspectie fiscala 

Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 
Publice 

Ianuarie - 
Decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

(la persoane 
juridice) 

 - Îmbunătăţirea calităţii actelor de control, prin 
reducerea ponderii numărului de contestaţii admise în 
total contestaţii depuse 
 

Efectuarea de 
controale 
inopinate (nr. la 
persoane juridice 
si nr. la persoane 
fizice) 
* Nr. constatari 
la fata locului 
* Nr. cazuri de 
contestatii 
admise partial/ 
total 

Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 
Publice 

Ianuarie - 
Decembrie 

Stimularea conformării voluntare a 
contribuabili-lor la declararea şi plata 
obligaţiilor fiscale, în vederea creşterii 
veniturilor colectate şi reducerii costurilor 
de administrare 

Furnizarea asistenţei în ceea ce priveşte aplicarea 
concretă a prevederilor legale. 

-Nr. 
contribuabili 
care au 
beneficiat de  
asistenţă la 
sediul organelor 
fiscale/prin 
telefon /prin 
corespondenţă 
scrisă şi 
electronică / 
- asistenţă prin 

Formularul Unic 
de Contact  
- Nr. întâlniri cu 
contribuabilii din 
cadrul judeţului  
- Nr. activități de 
asistenţă 

Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 
Publice 

Ianuarie - 
Decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

desfăşurate la 
nivelul 
serviciilor fiscale  
teritoriale 
 
Nr. petiţii 
soluţionate prin 
FUC 

Cap. V – ECONOMIE, ENERGIE ȘI MEDIUL DE AFACERI  
Desfășurarea acțiunilor de control pentru asigurarea 
cerințelor de securitate și/sau conformitate a 
produselor și serviciilor, protecția drepturilor și 
intereselor economice ale consumatorilor în baza 
programelor tematice dispuse de Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor la nivel 
național și regional 

Nr. acțiuni 
control 

CJPC lunar 

Dezvoltarea cooperării cu mediul de afaceri – acțiuni 
de consiliere a operatorilor economici 

Nr. acțiuni de 
consiliere 

CJPC lunar 

Acțiuni de cercetare a reclamațiilor consumatorilor Nr. reclamații 
cercetate 

CJPC 
DSVSA 

lunar 

Protecția consumatorilor împotriva 
practicilor comerciale incorecte, precum 
și a riscurilor care pot să afecteze viața, 
sănătatea, securitatea și interesele 
economice 

Efectuare de tuberculinări la bovine în scopul 
depistării cazurilor pozitive, potențiale surse de 
contaminare pentru om 

Nr. acțiuni DSVSA Permanent 

Cap. VI – TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURĂ ȘI TELECOMUNICAȚII 
Realizarea proiectelor de infrastructură 
mare 

Sprijin acordat pentru derularea proiectelor de 
infrastructură mare în relația cu unitățile administrativ 
teritoriale 

Nr. demersuri Instituția 
Prerectului – 
județul Neamț 
UAT 

Ianuarie - 
Decembrie 

Cap. VII – AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ  
Studii agrochimice și de amendare în vederea stabilirii 
dozelor de îngrășăminte și amendament pe ha 

Nr. studii OJSPA Neamț Permanent Dezvoltare rurală durabilă, creșterea 
valorii adăugate a produselor, menținerea 
activităților din mediul rural, stimularea 
investițiilor și consiliere 

Studii pedologice în vederea stabilirii claselor de Nr. studii OJSPA Neamț Permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

calitate a terenurilor agricole ce urmează a fi scoase 
definitiv/temporar din circuitul agricol, precum și 
redarea acestora în circuitul agricol 

Adminstrarea pajiștilor Studii pedologice și agrochimice necesare întocmirii 
Amenajamentului pastoral 

Nr. studii OJSPA Neamț Permanent 

Susținerea activității de cercetare-
dezvoltare în domeniul agricol 

Studii pedologice și agrochimice pentru realizarea 
sistemului național și județean de monitorizare sol-
teren pentru agricultură 

Nr. studii OJSPA Neamț Permanent 

Realizarea  Programului de acțiune pentru 
zonele vulnerabile la nitrați 

Programul de acțiune pentru zonele vulnerabile la 
poluarea cu nitrați din surse agricole la nivel de UAT 

Nr. studii OJSPA Neamț Permanent 

Derularea activităților de consultanță/urmărire a 
proiectului "Modernizarea și reabilitarea 
infrastructurii secundare de irigații la OUAI 
Spiridonești, județul Neamț" – finanțare prin PNDR 
2014-2020 – sM 4,3 

Nr. acțiuni 
verificare/ 
control – 45 
Nr. rapoarte 
întocmite - 45 

ANIF Neamț Permanent Continuarea programelor naționale de 
sprijin pentru agricultori, aprobate prin 
acte normative în Parlamentul României, 
cu acordul Comisiei Europene  

Acordarea de consultanță fermierilor pentru 
înființarea unor noi Organizații ale Utilizatorilor de 
Apă pentru Irigații și accesarea fondurilor prin PNDR 
2014-2020 – componenta infrastructura de irigații 

Nr. consultanțe 
Nr. proiecte 
Nr. întâlniri 
fermieri – 15 
Nr. rapoarte 
întocmite - 15 

ANIF Neamț Permanent 

Continuarea programelor naţionale de 
sprijin pentru agricultori aflate în 
derulare, aprobate prin acte normative în 
Parlamentul României, cu acordul 
Comisiei Europene 
 

Activități privind campania 2020 a Cererilor unice de 
plată pe suprafață  

Nr. ședințe de 
informare 
Nr. participanți 
Nr. cereri depuse 

Agentia de Plăți 
și Intervenție 
pentru 
Agricultură 

29.02.2020 

 Ajutor financiar - Programul pentru școli al României 
în perioada 2017-2023  (conf. HG nr. 640/2017) 

Nr. cereri 
aprobate la plata 
Sume aprobate 
la plată 
Nr.  controale/ 
supracontroale la 

APIA Decembrie 2020 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

fata locului 
 Programul național  apicol (proiect pentru perioada 

următoare) 
Nr.  controale/ 
supracontroale la 
fata locului 

APIA Decembrie 2020 

 Renta viagera agricola Nr. fermieri 
informați  
Nr. carnete 
rentier vizate/ 
reanalizate  

APIA Decembrie 2020 

 Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina 
utilizata in agricultura reglementat prin HG 1174 / 
2014 

Nr. fermieri 
informați 
Nr. cereri 
depunere la plată 
trim. IV 2019 
- Nr. cereri de 
plata trimestriale 
solicitanti - 
aferent an 2020 
- Nr. cereri de 
acord prealabil 
solicitanti – 
aferent an 2021 
-Sume autorizate 
la plata 

APIA Decembrie 2020 

 Ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor  
reglementat prin HG 1179 / 2014 
 

Nr. fermieri 
informați 
Nr. cereri 
depunere la plată 
trim. IV 2019 
- Nr. cereri de 
plata trimestriale 
solicitanti - 
aferent an 2020 

APIA Decembrie 2020 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

- Nr. cereri de 
acord prealabil 
solicitanti – 
aferent an 2021 
-Sume autorizate 
la plata 

 Activități control Nr. verificări/ 
controale 

APIA permanent 

Cresterea performantei si eficientei 
sectorului agroalimentar cu accent pe 
calitatea si diferentierea produselor 

3.1. Implementarea cerintelor generale si specifice de 
igiena in industria alimentara – Reg CE 852/2004 si 
Reg. 853/2004/CE 
3.2. Verificarea principiilor HACCP in unitatile de 
procesare produse alimentare de origine animala si 
nonanimala si trasabilitatea in aceste unitati 

Nr. controale: 
 

Nr. prelevari 
probe: 

DSVSA permanent 

Asigurarea securităţii alimentare a ţării 
prin creșterea și diversificarea producției 
agricole 

Acordarea de consultanta operatorilor in domeniul 
alimentar care doresc sa puna in functiune unitati noi 
de procesare, depozitare, transport si comercializare a 
alimentelor,  autorizare / inregistrare 

Nr. proiecte DSVSA permanent 

Stimularea înfiinţării de unitati pentru 
colectarea, sortarea şi valorificarea 
produselor primare si procesate 

Înregistrarea unităților de vânzare directă, a celor cu 
vânzare amănuntul și a activităților de colectare și 
depozitare a produselor primare 

Nr. unități 
autorizate/ 
înregistrate 
Mijloace de 
transport 
înregistrate/ 
autorizate/ vizate 

DSVSA permanent 

Accelerarea procesului de dezvoltare 
rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul 
rural 

Verificarea modului in care sunt asigurate serviciile 
sanitare veterinare privind actiunile concesionate, cele 
obligatorii suportate de catre proprietar si serviciile de 
asistenta 
Realizarea de controale specifice şi asigurarea 
completarii şi transmiterii documentaţiei către 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu 
privire la modul de respectare de către agricultori a 

Nr. controale : 
 

Inspectii in 
exploatatii : 

DSVSA permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

SMR referitoare la domeniile specifice de 
competenţă; 
Identificarea si inregistrarea la timp a animalelor in 
SNIIA in scopul facilitarii circulatiei si comertului cu 
animale  

Nr. de animale 
inregistrate: 

DSVSA permanent 

Continuarea programelor naționale de 
sprijin pentru agricultori aflate în 
derulare, aprobate pentru agricultori aflate 
în derulare, aprobate prin acte normative 
în parlamentul României, cu acordul 
Comisiei Europene 

Programe de minimis – Tomate (ciclul I și II)/creștere 
a tomatelor în spații protejate, Usturoi, etc. 

Nr. beneficiari 
Sume alocate 

DAJ Neamț permanent 

Pregătirea Programului Național strategic 
al României și a satului românesc 

Măsuri pentru Programul Național strategic pentru 
nevoile agriculturii și a satului românesc 

Nr. consultări/ 
întâlniri  cu 

fermierii 
Nr. acțiuni 

popularizare și 
informare 

DAJ Neamț permanent 

Activitatea de control Verificări și controale, conform domeniului de 
competență 

Nr. controale 
efectuate 

Nr. operatori 
verificați 

DAJ Neamț permanent 

Cap. VIII – FONDURI EUROPENE  
Creșterea ritmului de absorbție a 
fondurilor europene și a calității 
proiectelor europene 

Promovarea materialelor informative asupra 
finanțărilor europene (fonduri structurale, SEE) către 
autorități locale, instituții publice 

Programe 
susținute de 
ANCPI, 
informări, 
comunicări, 
contractări, etc. 

OCPI Neamț 
 

În acord cu 
strategia ANCPI 

Debirocratizarea, descentralizarea, 
simplificarea şi informatizarea sistemului 
de implementare a fondurilor europene 
pentru perioada 2014 - 2020 

Evaluarea stadiului de absorbţie a fondurilor europene 
pe fiecare program operaţional şi a perspectivelor de 
contractare, finalizare şi decontare a proiectelor aflate 
în pregătire şi/sau în execuţie în vederea realocării 
sumelor bugetate între programele operaţionale;  

Raportul 
Semestrial de 
Implementare 
(RSI) intocmit 
de catre MFE / 

Ministerul 
Fondurilor 
Europene  
prin Direcția 
Generala  

Semestrul II 2020 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

DGPECU 
cuprinzand date 
statistice 
centralizate la 
nivelul 
Programului 
Operational 
Capital Uman 
2014-2020 

Programe 
Europene 
Capital Uman 
(DGPECU) 
prin OIR 
POSDRU 
Regiunea Nord-
Est 

Reducerea termenelor pentru efectuarea plăţilor 
aferente proiectelor europene din toate programele 

Tinte 
dezangajare 
POCU pentru 
anul 2020 

MFE prin 
DGPECU 
prin OIR 
POSDRU 
Regiunea Nord-
Est pentru 
proiectele aflate 
in monitorizare 

Semestrul II 2020 

Cap. IX – MUNCĂ  

Campanii/acțiuni privind identificarea și combaterea 
cazurilor de muncă nedeclarată 

Nr. acțiuni 
control 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Încurajarea muncii și flexibilizarea pieței 
muncii concomitent cu creșterea 
numărului de locuri de muncă și a 
salariaților cu forme legale Verificarea modului în care angajatorii respectă 

prevederile legale privind stabilirea salariului de bază 
minim garantat în plată 

Nr. acțiuni 
control 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Participarea activă în comisiile de dialog social 
Nr. întâlniri Inspectoratul 

Teritorial de 
Muncă Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Întărirea parteneriatelor cu patronatele și sindicatele, 
prin permanentizarea întâlnirilor din cadrul 
Consiliului Consultativ Tripartit 

Nr. întâlniri Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Conectarea dialogului social la evoluțiile 
din mediul economic și social din 
România, precum și integrarea 
conceptului de dialog social în cel de 
dezvoltare națională 

Participarea la ședintele comitetelor de securitate și 
sănătate în muncă organizate de angajatori (CSSM) 

Nr. întâlniri Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Revizuirea pensiilor pe baza documentelor în 
completare depuse de pensionari ulterior procesului 
de recalculare a pensiilor 

Nr. cereri 
revizuite 

CJP Ianuarie - 
decembrie 

Atragerea unor noi asigurați facultativ prin 
promovarea unor acțiuni de promovare și informare a 
beneficiilor asigurării facultative 

Nr. contracte 
asigurare 
Valoarea medie 
a sumelor 
asigurate 

CJP Ianuarie - 
decembrie 

Soluționarea la timp a dosarelor de pensii Nr. cereri 
soluționate 

CJP Ianuarie - 
decembrie 

Punerea în plată a deciziilor emise cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 263/2010 și a Normelor 
Metodologice 

Nr. decizii puse 
în plată 

CJP Ianuarie - 
decembrie 

Politici corecte și eficiente vizând pensiile 

Stabilirea și plata ajutoarelor de deces conform 
prevederilor Legii nr. 263/2010 

Nr. ajutoare 
deces 
Sume acordate 
ca ajutor de 
deces 

CJP Ianuarie - 
decembrie 

Acordarea de consultanță tehnică privind organizarea, 
măsurile și mijloacele de prevenire a accidentelor sau 
îmbolnăvirilor profesionale 

Nr. tablouri de 
prevenire AMBP 
întocmite 

CJP Ianuarie - 
decembrie Gestionarea eficientă a resurselor alocate 

sistemului public de pensii și sistemului 
de asigurare la accidente de muncă și boli 
profesionale 

Acordarea compensațiilor pentru atingerea integrității 
celor care au suferit accidente de muncă sau 
îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces 
sau rambursări de cheltuieli 

Nr. prestații 
AMBP acordate 

CJP Ianuarie - 
decembrie 

Îmbunătățirea stării de sănătate a 
asiguraților 

Eliberarea la cererea pensionarilor și a celorlalte 
persoane îndreptățite a biletelor de odihnă și tratament

Nr. bilete 
acordate 

CJP Ianuarie - 
decembrie 

Monitorizarea aplicării legislației privind 
venitul minim de incluziune și a celei 
privind anularea VMG în caz de refuz al 
unui loc de muncă  

Îndrumare metodologică a autorităţilor şi instituţiilor 
cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale prin care 
sunt promovate drepturile familiei, copilului, 
persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, 
victimelor violenţei în familie, precum şi al grupurilor 
vulnerabile. 

- nr. beneficiari Agentia 
Judeteana pentru 
Plati si Inspectie 
Sociala (AJPIS) 

 



 15 

Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Acţiuni de control şi îndrumare pentru aplicarea 
unitară a legislaţiei şi strategiilor în domeniu, la nivel 
teritorial. 

- Nr acţiuni 
- nr. beneficiari 

AJPIS  

Elaborarea şi monitorizarea Planului judeţean de 
combatere a excluziunii sociale pentru anul 2020 

Planul judeţean 
de combatere a 
excluziunii 
sociale pentru 
anul 2020 

AJPIS Trimestrul I  

Monitorizarea modului de implementare a 
programelor sociale din domeniu, cu finanţare de la 
bugetul de stat. 

- programe 
implementate 
- nr. beneficairi 

AJPIS Lunar 

Asigurarea unor condiții de trai decente 
pentru familiile în dificultate și categoriile 
sociale vulnerabile 

Monitorizarea utilizarii subvenţiilor acordate asociaţiilor 
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică din 
domeniul de activitate de asistenta sociala a persoanelor 
si familiilor aflate in dificultate. 

- nr. beneficiari AJPIS Lunar 

Coordonarea procesului de acreditare a  furnizorilor 
de servicii sociale. 

- nr. furnizori 
acreditaţi 

AJPIS Lunar 

Promovarea parteneriatului public-privat în aplicarea 
programelor şi proiectelor în domeniu.  
 

- nr. parteneriate 
 

AJPIS Lunar 

Construirea măsurilor de protecţie socială 
în jurul protecţiei familiei, prin creşterea 
gradului de securitate socială, dar şi al  
responsabilităţii individuale printr-o 
politică sistem centrată pe copil şi familie, 
care să încurajeze o îmbătrânire demnă şi 
bazată pe un sistem integrat de servicii şi 
prestaţii sociale pentru grupurile 
vulnerabile 

Specializarea personalului în domeniul informării şi 
consilierii grupurilor vulnerabile privind beneficiile 
sociale acordate de AJPIS.  

- nr. beneficiari AJPIS Lunar 

Raţionalizarea diferitelor tipuri de asistenţă socială 
acordate atât familiilor, cât şi persoanelor fizice. 
 

- nr. petiţii 
soluţionate 
 

AJPIS Permanent 

Monitorizarea calităţii serviciilor oferite familiei si 
respectiv copilului, serviciilor pentru persoane cu 
handicap, serviciilor  pentru vârstnici şi pentru 
persoane aflate în stare de dependenţă. 

- nr. controale AJPIS Permanent 

Promovarea incluziunii şi protecţiei 
sociale prin asigurarea unui sistem de 
asistenţă socială bazat pe un mecanism 
instituţional de identificare, evaluare şi 
intervenţie pentru toate cazurile de risc 
social. 
Actualizarea strategiei pentru persoanele 
vârstnice pornind de la nevoile multiple 
ale persoanei vârstnice şi a principiului Stimularea societăţii civile pentru dezvoltarea 

activităţii de prestare a serviciilor sociale din 

- nr.  acţiuni AJPIS Permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

domeniul protecţiei drepturilor copilului  
Administrarea și gestionarea beneficiilor sociale 
acordate de la bugetul de stat intr-un sistem unitar de 
plata  

- nr. beneficii 
sociale 
 

AJPIS Permanent 
acordării priorităţii prevenţiei şi a 
susţinerii serviciilor la domiciliu 
 

Acordarea drepturilor pentru persoanele incadrate in 
grad de handicap, potrivit prevederilor HG 
nr.1019/2018 privind preluarea platilor prestatiilor 
sociale pentru persoanele incadrate in grad de  
handicap. 

-nr. beneficii 
sociale 
 

AJPIS Permanent 

Promovarea principiilor egalitatii de sanse si gen, a 
elementelor legislatiei relevante pentru asigurarea 
egalitatii de sanse si gen, organizarea de activitati de 
constientizare publica privind egalitatea de sanse si 
gen pe piata muncii 

- nr. activităţi AJPIS, DJEP, 
DGASPC, SAS 
din primarii, 
ONG-uri  

Trimestrial Sustinerea parteneriatului public-privat.  
Incurajarea implicarii organizatiilor 
neguvernamentale in activitatile specifice 
 

Realizarea de parteneriate cu organizaţii ale societăţii 
civile pentru identificarea cazurilor de excludere 
socială şi realizarea de scheme de intervenţie socială 

- nr. parteneriate 
- nr. beneficiari 

AJPIS, ONG Permanent 

Medierea persoanelor neîncadrate în muncă, în 
vederea ocupării unui loc de muncă corespunzător cu 
pregătirea, aptitudinile, experienţa şi interesele 
acestora     

Nr. beneficiari AJOFM Ianuarie - 
Decembrie 

Stimularea ocupării persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă prin acordarea din Bugetul 
asigurărilor pentru şomaj a unei alocaţii lunare, 
şomerilor indemnizaţi care se încadrează în muncă în 
perioada când se aflau in şomaj  

Nr. beneficiari AJOFM Ianuarie - 
Decembrie 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea 
unei prime de incadrare sau prima de  instalare sau 
prima de relocare 

Nr. beneficiari AJOFM Ianuarie - 
Decembrie 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea 
unei prime de incadrare sau prima de  instalare sau 
prima de relocare 

Nr. beneficiari AJOFM Ianuarie - 
Decembrie 

Ocuparea forței de muncă 

Încadrarea persoanelor defavorizate prin încheierea de Nr. beneficiari AJOFM Ianuarie - 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

contracte de solidaritate, în baza Legii nr.76/2002 Decembrie 
Stimularea agenţilor economici de a angaja forţă de 
muncă, prin subvenţionarea locurilor de muncă ce 
urmează a fi ocupate de persoane provenite din 
anumite categorii defavorizate pe piaţa muncii 

Nr. beneficiari AJOFM Ianuarie - 
Decembrie 

Organizarea „Bursei locurilor de muncă” destinată 
atât persoanelor neocupate, aflate în evidenţele 
A.J.O.F.M., cât şi a viitorilor absolvenţi promoţia 
anului 2020 

Nr. beneficiari AJOFM Ianuarie - 
Decembrie 

Informarea şi consilierea în carieră a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a 
categoriilor defavorizate pe piaţa muncii 

Nr. beneficiari AJOFM Ianuarie - 
Decembrie 

Organizarea de cursuri de formare profesională, 
destinate în special şomerilor 

Nr. cursuri 
organizate 
Nr. beneficiari 
Nr. persoane 
încadrate în 
muncă 

AJOFM Ianuarie - 
Decembrie 

Formare profesională 

Intensificarea mediatizării întregii game de servicii si 
facilităţi oferite de A.J.O.F.M. atât persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă cat şi angajatorilor. 

Nr. comunicate/ 
informări de 
presă 

AJOFM Ianuarie - 
Decembrie 

Integrarea familiilor de romi în 
comunitate 

Derularea unui program special de ocupare a forţei de 
munca pentru comunităţi cu un număr mare de 
persoane de etnie romă  

Nr. romi 
integrați 

AJOFM 
IPJN – 
consilierul 
pentru romi 

Ianuarie - 
Decembrie 

Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 
împotriva copiilor, a tinerilor, precum și protejarea 
victimelor și a grupurilor expuse riscurilor de violență 
în familie, școală, comunitate 

Nr. acțiuni de 
prevenire și 
combatere a 
oricăror forme 
de violență 

DGASPC în 
parteneriat cu 
APL 

Ianuarie - 
Decembrie Prevenirea abandonului copilului, 

protecția copilului în mediul familial, 
combaterea violenței în familie, 
intervenție multidisciplinară și 
interinstituțională împotriva abuzului, 
neglijării, exploatării și a oricăror forme 
de violență 

Participarea la emisiuni la posturile locale de 
televiziune  și furnizarea de informații în vederea 
publicării de articole în presa scrisă 

Nr. participări la 
emisiuni pe teme 
specifice 

DGASPC în 
parteneriat cu 
APL 

Ianuarie - 
Decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

promovării și 
protecției 
drepturilor 
copilului 

Asigurarea echilibrului socio-economic al 
familiilor din mediul urban și rural, al 
familiei și persoanelor de vârsta a treia, al 
persoanelor cu dizabilități și al familiilor 
aparținătoare 

Eliberarea de legitimații și bilete pentru transport în 
comun pentru persoanele cu handicap 

Nr. persoane 
beneficiare de 
legitimații și 
bilete de 
călătorie 

DGASPC Ianuarie - 
Decembrie 

Sprijinirea integrării socio-profesionale a 
tinerilor care urmează să părăsească 
sistemul de protecție 

Formarea deprinderilor de viață independentă pentru 
139 tineri instituționalizați prin programele specifice 

Nr. tineri 
rezidenți 
beneficiari 

DGASPC Ianuarie - 
Decembrie 

Cap. X – EDUCAȚIE ȘI CERCETARE  
Realizarea de analize cu privire la nevoile agenților 
economici în ceea ce privește asigurarea cu personal 
calificat 

Nr. Analize/ 
studii 

ISJ 31 august 2020 

Extinderea programelor de învățământ profesional-
dual prin adecvarea cadrului instituțional existent 

Nr. Programe 
învățământ 
profesional 

ISJ 31 august 2020 

Stimularea parteneriatului educațional între unitățile 
de învățământ tehnologic și partenerii educaționali 
pentru nivelele de calificare 3, 4 și 5 

Nr. Parteneriate 
educaționale 

ISJ 
Unități 
învățământ 
Parteneri 
educaționali 

31 august 2020 

Adaptarea planului cadru si realizarea 
programelor pentru învățământul liceal 
prin continuarea efortului de reformă 
curriculară 

Realizarea de activități de orientare și consiliere 
educațională și profesională pentru elevi 

 Nr. Proiecte/ 
activități de 
orientare și 
consiliere 
educațională și 
profesională 
pentru elevi 

ISJ 
Unități 
învățământ 
Parteneri 
educaționali 

31 august 2020 

Realizarea unui parteneriat real cu toți 
actorii educaționali 

Realizarea de parteneriate între unitățile de 
învățământ și partenerii educaționali în vederea 

Nr. Parteneriate 
educaționale 

ISJ 
Unități 

31 august 2020 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

creșterii calității educației învățământ 
Parteneri 
educaționali 

Activități școlare și extrașcolare realizate în comun cu 
partenerii educaționali 

Nr. Proiecte 
extrașcolare 

ISJ 
Unități 
învățământ 
Parteneri 
educaționali 

31 august 2020 

Colectarea de informații, la nivel de județ, privind 
segregarea școlară. 

Nr. Proiecte 
extrașcolare 

ISJ 
Unități 
învățământ 
 

31 august 2020 

Activități realizate la nivelul școlii în ceea ce privește  
prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de 
corupție și discriminării în mediul școlar și 
promovarea interculturalității în scoli 

Nr. Activități/ 
inițiative 

ISJ 
Unități 
învățământ 
Parteneri 
educaționali 

31 august 2020 

Aplicarea metodologiei privind 
combaterea segregării școlare 

Proiecte/programe finanțate  privind prevenirea și 
combaterea segregării și violenței școlare și 
promovării interculturalității 

Nr. Proiecte/ 
programe 

ISJ 
Unități 
învățământ 
Parteneri 
educaționali 

31 august 2020 

Activități care contribuie la dezvoltarea relațiilor de 
parteneriat între învățământul superior și cel 
preuniversitar, în formarea inițială și continuă pentru 
cariera didactică. 

Nr. Activități/ 
inițiative 

ISJ 
Unități 
învățământ 
Parteneri 
educaționali 

31 august 2020 Profesionalizarea carierei didactice prin 
demararea programului de masterat 
didactic în cele mai adecvate universități 

Activități metodice și științifice, inițiate de ISJ Neamț, 
în dezvoltarea personală și profesională a cadrelor 
didactice 

Nr. Activități 
metodice și 
științifice 
Nr. Cadre 
didactice înscrise 
la programe de 

ISJ 
Unități 
învățământ 
Casa Corpului 
Didactic 
Parteneri 

31 august 2020 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

formare educaționali 
Conectarea tuturor școlilor la Internet prin conexiuni 
de mare viteză. 

Nr. Unități de 
învățământ 

ISJ 
Unități 
învățământ 
 

31 august 2020 

Realizarea procesului de predare‐învățare cu ajutorul 
tehnologiilor informațiilor și comunicării 

Nr. Exemple de 
bună practică 

ISJ 
Unități 
învățământ 
 

31 august 2020 

Promovarea măsurilor care sprijină 
digitalizarea sistemului de educație și 
focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT 
pentru procesul de predare-învățare și 
pentru managementul educațional 

Programe de modernizare în ceea ce privește 
dotarea unităților de învățământ cu tehnologie IT 

Nr. Programe de 
modernizare/ 
investiții 
Sume investiții 

ISJ 
Unități 
învățământ 
 

31 august 2020 

Cap. XI – TINERET ȘI SPORT  
Organizarea și derularea competițiilor/întrecerilor, 
etc. 

Nr. competiții/ 
întreceri 
organizate 
Nr. participanți 

DJST Ianuarie - 
decembrie 

Formare profesională Nr. cursuri 
Nr. participanți 

DJST Ianuarie - 
decembrie 

Olimpiade, concursuri școlare Nr. concursuri 
Nr. participări 

DJST Ianuarie - 
decembrie 

Organizarea unor întreceri sportive 
susținute și cofinanțate de Guvern  

Reorganizarea și adaptarea sistemului sportiv pentru 
persoanele cu handicap pentru atragerea categoriei 
către sport 

Nr. activități DJST Ianuarie - 
decembrie 

Cap. XII – SĂNĂTATE  
Identificarea, împreună cu CAS Neamț, a nevoilor de 
servicii medicale ale populației  

Nr. întâlniri ale 
Comisiei 
Paritare 

DSP Neamț Ianuarie-decembrie Îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației, creșterea calității vieții în 
condițiile compatibilizării sistemului 
sanitar românesc cu cel din Uniunea 
Europeană 

Monitorizarea activității unităților sanitare cu paturi, 
din județ 

- nr. indicatori 
de management 
realizați  

DSP permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Monitorizarea activității de asistență medicală primară 
Monitorizarea activității de asistență medicală 
ambulatorie de specialitate 

- nr. acțiuni de 
monitorizare și 
control 

DSP permanent 

Implementarea noilor metodologii în furnizarea 
serviciilor de sănătate de bună calitate la femeie și 
copil, conform protocoalelor 

- nr. instruiri cu 
privire la 
legislația din 
domeniu 

DSP permanent 

Efectuarea consultației prenatale la medicul de familie 
și specialis, respectarea OMS nr. 910/2002 pentru 
scăderea indicatorilor de mortalitate maternă 

- nr. decese 
materne 

DSP permanent 

Prevenirea abandonului în secțiile care supraveghează 
copii 

- nr. consilieri 
- nr. copii 
abandonați 

DSP permanent 

Monitorizarea activităților de profilaxie la nivelul 
asistenței primare. Promovarea alimentației la sân 

Nr. instruiri 
Nr. acțiuni de 
consiliere/ 
îndrumare a 
AMC 

DSP permanent 

Promovarea alimentației sănătoase la copilul mic prin 
promovarea alăptării 

Profilaxia malnutriției la copilul mic care nu 
beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte 
praf 

Nr. acțiuni AMC 
 
Cantitate de 
lapte praf 
distribuit 

DSP – 
Compartiment 
Evaluarea și 
Promovarea 
Sănătății 

permanent 

Promovarea sănătății și educația pentru sănătate prin 
campanii conform calendarului aprobat de MS și 
campanii de informare-educare a populației prilejuite 
de situații epidemiologice speciale 

Nr. campanii  
Nr. activități din 
cadrul 
campaniilor 

DSP Lunar, trimestrial 

Profilaxia anemiei feriprive la gravidă și la sugar, prin 
activitatea asistenților medicali comunitari 

Nr. consilieri DSP permanent 

Profilaxia copilului mic/preșcolarului prin verificarea 
în teren a administrării medicamentelor antirahitice și 
antianemice sub supravegherea medicului de familie și 

Nr. acțiuni 
desfășurate 

DSP permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

a asistentului/asistentului medical comunitar 
 Monitorizarea parametrilor de calitate si salubritate ai 

laptelui materie prima, produselor lactate, carnii si 
produselor din carne, mierii, oualor etc. prin analize 
de laborator in scopul asigurarii unei alimentatii 
sanatoase 

Nr. analize de 
laborator 

DSVSA Permanent 

Organizarea activității din unitățile medicale comodate/ 
concesionate/particulare, conform voinței 
reprezentantului legal al cabinetului 

Nr. cabinete 
înscrise în 
Registrul Unic 

DSP permanent 

Îndrumarea cetățenilor neînscriși pe listele unui medic 
de familie pentru a face demersurile necesare pentru 
obținerea accesului la serviciile de sănătate 

Nr. cetățeni 
înscriși 
Nr. acțiuni ale 
asistenților 
comunitari și a 
mediatorilor 
sanitari 

DSP permanent 

Oferirea și garantarea accesului tuturor 
cetățenilor la servicii de sănătate de înaltă 
calitate 

Creșterea accesului și calității serviciilor specifice de 
sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor 
nedorite, a morbidității și mortalității materne 

Nr. acțiuni 
asistenți 
comunitari 
Nr. activități 
susținute 

DSP permanent 

Asigurarea cu cel puțin a unui medic specialist 
medicină de familie, în fiecare dispensar din județ 

Nr. medici 
specialiști 
(necesar) 

DSP permanent 

Organizarea în zonele izolate din județ a unor cabinete 
stomatologice încadrate cu personal medical de 
specialitate 

Nr. cabinete 
stomatologice 
(necesar) 

DSP permanent 

Organizarea unor centre de permanență în zonele 
izolate din județ și monitorizarea lor 

Nr. centre de 
permanență 
Nr. persoane 
consultate 

DSP permanent 

Redresarea și dezvoltarea asistenței 
medicale din mediul rural 

Monitorizarea activității de asistență medicală 
comunitară 

Nr. norme/ 
localități 

DSP permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Realizarea imunizărilor conform calendarului național 
de vaccinări 

Nr. vaccinuri DSP permanent 

Supravegherea principalelor boli infecțioase pentru 
prevenirea apariției epidemiilor și instituirea 
principalelor măsuri de control 

Nr. acțiuni 
Nr. cazuri noi de 
boli infecțioase 

DSP permanent 

Controlul infecțiilor cu transmitere sexuală Nr. cazuri noi DSP permanent 
Monitorizarea evoluției infecției HIV Nr. cazuri noi DSP permanent 
Monitorizarea TBC, supraveghere epidemiologică și 
controlul focarelor 

Nr. cazuri noi DSP permanent 

Monitorizarea și evaluarea modului de gestionare a 
deșeurilor medicale 

Nr. acțiuni 
 

DSP permanent 

Supravegherea calității apei potabile și a îmbolnăvirilor 
în relație cu apa nepotabilă 

Nr. acțiuni 
Paremetri 
respectați 
Nr. cazuri de 
îmbolnăvire 

DSP permanent 

Suprevegherea calității alimentelor și prevenirea 
toxinfecțiilor alimentelor 

Nr. acțiuni 
 

DSP permanent 

Monitorizarea condițiilor igienico-sanitare în 
colectivitățile de copii și tineri 

Nr. acțiuni 
 

DSP permanent 

Îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației, creșterea calității vieții în 
condițiile compatibilizării sistemului 
sanitar românesc cu cel din Uniunea 
Europeană 

Monitorizarea și prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc ocupaționali 

Nr. acțiuni 
 

DSP permanent 

 Acțiuni de control/Controale tematice Nr. controale DSP-Serviciul 
Control în 
Sănătate Publică 

Lunar 

Protejarea asiguraților față de costurile 
serviciilor medicale în caz de boală sau 
accident, în mod universal, echitabil și 
nediscriminatoriu prin asigurarea 
accesului acestora la pachetul de servicii 
medicale de bază/programe naţionale de 
sănătate curative,  în limita fondurilor 

 
 
Garantarea accesului nediscriminatoriu la îngrijiri 
medicale de bază pentru toți asigurații 

- Sume 
decontate din 
F.N.U.A.S.S. 
pentru servicii 
medicale, 
medicamente și 
dispozitive 

 CAS permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

disponibile şi în condițiile utilizării 
eficiente a Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 

medicale 
 

Întărirea disciplinei financiare şi 
contractuale la nivel local 
 

Planificarea şi realizarea acţiunilor de control la 
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale care se află în relaţie contractuală 
cu CAS Neamţ; 

- Nr. acțiuni de 
control tematic, 
operativ / 
inopinat 
efectuate  
- Sume imputate/ 
recuperate în 
urma 
controalelor 
efectuate 

CAS permanent 

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea 
intrării în relaţie contractuală cu CAS Neamţ,  

- Nr. decizii de 
evaluare emise  

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

permanent 

Încheierea contractelor cu furnizorii de 
servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare Încheierea de contracte cu toţi furnizorii evaluaţi şi 

autorizaţi, în toate domeniile de asistenţă medicală.  

- Nr. contracte 
de furnizare a 
serviciilor 
medicale, 
medicamentelor, 
dispozitivelor 
medicale, etc. 
încheiate 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

permanent 

Continuarea şi îmbunătăţirea accesului 
populaţiei la servicii medicale de urgenţă  
 

Încheierea de contracte distincte cu cabinetele de 
medicină de familie ai căror titulari/reprezentanţi 
legali au constituit echipele de gardă pentru asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele 
de permanenţă,. 

- Nr. centre de 
permanență 
 - Nr. contracte 
distincte cu 
cabinetele de 
medicină de 
familie care 
asigură garda în  
centrele de 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

permanenţă  
- Plăți efectuate 
către furnizorii 
de servicii 
medicale în 
asistență 
medicală 
primară care 
asigură 
continuitatea 
asistenţei 
medicale prin 
centrele de 
permanenţă  
 

Sprijinirea competenţelor, atribuţiilor şi 
responsabilităţilor medicilor de familie, 
vizând creşterea rolului asistenţei 
medicale primare în îmbunătăţirea 
continuă a performanţei sistemului de 
sănătate 

Încheierea de contracte de furnizare servicii medicale 
în asistenţă medicală primară cu medicii de familie,  

- Nr. contracte 
de furnizare 
servicii medicale 
în asistenţa 
medicală 
primară  

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 
 

permanent 

Dezvoltarea de centre de sănătate 
ambulatorii multifuncţionale (specialităţi 
medicale; specialităţi paraclinice /servicii 
de imagistică/ 
laborator/ explorări funcţionale) 

Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii 
medicale în ambulatoriu pentru specialităţi clinice, de 
recuperare, medicină fizică și balneologie, pentru 
specialități  paraclinice/ servicii de imagistică 
/laborator/ explorări funcţionale 

- Nr. contracte 
de furnizare 
servicii de 
medicină 
dentară, servicii 
medicale în 
ambulatoriu 
pentru 
specialităţi 
clinice, servicii 
medicale 
paraclinice / 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 
 

permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

servicii de 
imagistică / 
laborator, 
servicii medicale 
de 
balneofizioterapi
e. 

Asigurarea accesului pacienților la 
dispozitive medicale sau la servicii de 
îngrijiri medicale la domiciliu, în funcţie 
de fondurile disponibile în acest scop 

Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii de 
îngrijiri medicale la domiciliu și cu furnizorii de 
dispozitive medicale destinate recuperării unor 
deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu; 

- Nr. contracte 
cu furnizorii de 
servicii de 
îngrijiri medicale 
la domiciliu și 
contracte cu 
furnizorii de 
dispozitive 
medicale 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

 

Emiterea Deciziilor de acordare a dispozitivelor 
medicale destinate recuperării unor deficiențe 
organice sau funcționale în ambulatoriu,  

- Nr. Decizii 
emise și valoarea 
dispozitivelor 
medicale 
decontată lunar; 
- Nr. cereri de 
acordare a 
dispozitivelor 
medicale înscris 
pe lista de 
aşteptare 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

 

 

Avizarea Recomandărilor medicale pentru îngrijiri la 
domiciliu, cu privire la numărul de zile de îngrijiri la 
domiciliu de care pot beneficia asigurații pe numele 
cărora au fost emise respectivele recomandări 

- Nr. 
Recomandări 
medicale avizate 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

 

Creșterea accesului asiguraților la 
medicamente compensate și gratuite Încheierea de contracte cu furnizorii de medicamente 

şi materiale sanitare 

- Nr. contracte 
cu furnizorii de 

Casa de 
Asigurări de 

Ianuarie – 
decembrie 2020 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

medicamente şi 
materiale 
sanitare 
 

Sănătate Neamţ 
 

Asigurarea accesului pensionarilor la medicamente 
conform Programului pentru compensarea cu 90% a 
preţului de referinţă al medicamentelor pentru 
pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de 
până la 1.139 lei/lună 

- Nr. beneficiari 
din categoria 
pensionarilor cu 
venituri mai mici 
de 1.139 lei; 
- Valoarea totală 
lunară a 
medicamentelor 
compensate  

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 
 

Ianuarie – 
decembrie 2020 

Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii 
medicale și medicamente în vederea derulării 
programelor naționale de sănătate cu scop curativ 

- Nr. contracte 
încheiate cu 
furnizorii de 
servicii medicale 
și medicamente 
în cadrul 
Programelor 
Naționale de 
Sănătate 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 
 

Ianuarie – 
decembrie 2020 

Management profesionist al programelor 
naţionale de sănătate 
 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de 

creditele bugetare deschise pentru medicamente 
prescrise în boli cronice cu risc crescut, utilizate în 
programele naţionale cu scop curativ; pentru 
materiale sanitare specifice utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ; pentru servicii medicale de 
hemodializă şi dializă peritoneală; 

-Plăţi pentru 
medicamente 
pentru boli 
cronice cu risc 
crescut și pentru 
materiale 
sanitare specifice 
utilizate în 
programele 
naţionale cu 
scop curativ 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 
 

Ianuarie – 
decembrie 2020 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Aplicarea politicilor Uniunii Europene în 
domeniul asigurărilor sociale de sănătate 

  
Aplicarea acordurilor internaţionale cu prevederi în 
domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, 
inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor 
ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor 
prestaţii 

- Nr. de 
formulare şi 
carduri europene 
emise  

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

Ianuarie – 
decembrie 2020 

  

- Plăți efectuate 
pentru 
decontarea 
serviciilor 
medicale 
acordate 
asiguraților în 
timpul şederii 
temporare pe 
teritoriul altor 
state, în baza 
cardurilor 
europene de 
sănătate/ 
formularelor 
europene 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

Ianuarie – 
decembrie 2020 

Aplicarea unitară a Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public  

-Nr. cereri 
depuse la sediul 
instituției și 
soluționate 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

Permanent 

 Identificarea periodică a problematicii ridicate de 
către asiguraţi cu privire la serviciile medicale de care 
au beneficiat şi luarea măsurilor pentru rezolvarea 
situaţiilor semnalate; 

- Nr. audiențe 
acordat de 
Președintele-
director general 
al CAS Neamț 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

Permanent 

Creşterea gradului de informare cu privire 
la drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate 

- Organizarea  unor ședințe cu furnizorii de servicii 
medicale, medicamente și dispozitive medicale în 

- Nr. ședințe 
organizate  

Casa de 
Asigurări de 

Permanent 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

vederea informării și analizării aspectelor specifice 
activității fiecărui domeniu medical în parte,  

Sănătate Neamţ 

- Organizarea lunară a sedinţelor Consiliului de 
Administraţie al CAS Neamţ; 
 

- Nr. ședințe 
planificate și 
organizate 
 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Neamţ 

Permanent 

Dezvoltarea programelor de prevenţie şi 
de depistare precoce a bolilor 

Supravegherea prin teste rapide de laborator a tuturor 
animalelor tăiate pentru consumul uman, in vederea 
supravegherii, controlului si eradicarii ESB şi 
eliminarea materialelor cu risc specific în vederea 
garantării siguranţei alimentelor si apararii sanatatii 
publice 

Examene EST DSVSA Permanent 

Cap. XIII – MEDIU, APE ȘI PĂDURI  
Organizarea de controale pentru verificarea realizării 
obligațiilor de mediu privind închiderea și urmărirea 
postînchidere de către operatorii depozitelor 
neconforme clasa "b" în scopeul creșterii fluxului de 
deșeuri municipale către depozitul regional 

 3 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Organizarea de controale pentru verificarea stadiului 
realizării măsurilor prioritare de gurvernanță privind 
gestionarea deșeurilor municipale, conform PNGD 

50 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

iulie 

Verificarea regimului deșeurilor periculoase de la 
generatori la valorificatori/eminatori finali în scopul 
evitării producerii unor poluări grave cu consecințe 
asupra factorilor de mediu sau al sănătății populației 

3 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Realizarea bazei de date privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje, în vederea monitorizării 
atingerii obiectivelor de valorificare si reciclare 
prevăzute în Tratatul de Aderare 

Nr. înregistrări 
în baza de date 

SIM 
 

APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Îmbunătățirea managementului deșeurilor 
și substanțelor periculoase 

Monitorizarea cantităţilor de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE) colectate/ valorificate, 

Nr. înregistrări 
în baza de date 

APM NEAMȚ Anual 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

reutilizate şi reciclate SIM DEEE 
 

Colectarea datelor de la agenţii economici autorizati 
pentru colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz 
(VSU) privind gestionarea materialelor rezultate din 
activitatea de tratare 

Nr. înregistrări 
în baza de date 

SIM VSU 
 

APM NEAMȚ Anual 

Realizarea anchetei statistice (SD) pentru anul 2018 
prin care se  colectează si validează datele privind  
generarea şi gestionarea deşeurilor la nivel judeţean   

Nr. înregistrări 
în baza de date 

SIM deșeuri 

APM NEAMȚ La termenul impus 
de ANPM 

Realizarea raportului privind deşeurilor de baterii şi 
acumulatori în anul 2018 

Nr. înregistrări 
în baza de date 
baterii și 
acumulatori 

APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Identificarea importatorilor și exportatorilor de 
substanțe și preparate chimice sub incidența 
procedurii PIC (procedura de consimţământ prealabil 
în cunoştinţă de cauză) 

Nr. solicitări APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Înregistrarea agenţilor economici importatori, 
producători şi utilizatori de substanţe şi preparate 
chimice periculoase interzise sau sever restricţionate 
(regulamentul REACH) la Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice 

Nr. înregistrări APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Realizarea inventarului privind informaţii referitoare 
la substanţe şi amestecuri reglementate prin 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
amestecurilor chimice periculoase 

Nr. înregistrări 
baza de date 
SIM 

APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Realizarea situaţiei privind transportatorii și 
transporturile de deşeuri periculoase 

Nr. înregistrări 
baza de date 

APM NEAMȚ Trimestrial 

 

Realizarea  inventarului operatorilor economici care 
se supun prevederilor Legii nr. 278/2013 privind 
emisiile industriale – Anexa 7 COV 

Nr. înregistrări 
baza de date 
SIM 

APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Realizarea  inventarului operatorilor economici care 
gestionează uleiuri uzate 

Nr. înregistrări 
baza de date 
SIM 

APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Realizarea  inventarului și gestionarea echipamentelor 
ce conțin PCB 

Nr. înregistrări 
baza de date 
SIM 

APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Avizarea și monitorizarea Planului Județean de 
Gestionare a Deșeurilor - PJGD 

Stadiul realizării 
planului 

CJ Neamț 
APM NEAMȚ 

Trimestrial 

Urmărirea funcționării staţiilor automate din cadrul 
Reţelei Naţionale de Monitorizarea a Calităţii Aerului 
din Piatra Neamţ, Roman şi Taşca 

Număr de 
indicatori 
măsurați 

APM NEAMȚ Permanent 

Raportarea datelor privind concentraţiile de poluanţi 
din aer, măsurate  în anul 2019 

Întomirea 
formatului de 
raportare a 
datelor măsurate 
în anul 2019 

APM NEAMȚ 15.02.2020 

Realizarea Inventarului Judeţean de Emisii pentru 
anul 2019 în baza de date creată la nivel național 

Nr. agenți 
economici care 
au raportat 
emisii în 
aplicația SIM F2 

APM NEAMȚ Martie-Iunie 

Impunerea în autorizaţiile de mediu de măsuri de 
reducere a emisilor de poluanţi în atmosferă în special 
pulberi în suspensie 

Nr. autorizații 
emise la care 
este necesară 
impunerea unor 
astfel de măsuri 

APM NEAMȚ Permanent 

Completarea Registrului Instalațiilor Medii de Ardere 

Nr. agenți 
economici care 
trebuie să se 
înregistreze 

APM NEAMȚ Permanent 

Completarea bazei de date online referitoare la 
instalațiile de incinerare și coincinerare 

Nr. agenți 
economici   

APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Actualizarea şi îmbunătăţirea reţelei de 
monitorizare a calităţii aerului şi 
asigurarea raportării prompte a datelor 
privind calitatea aerului 

Verificarea respectării condițiilor din autorizaţia Nr. agenți APM NEAMȚ La aplicarea vizei 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

integrată de mediu pentru obiectivele IPPC economici 
verificați 

anuale 

Urmărirea implementării prevederilor Directivei 
Seveso la obiectivele inventariate 

Nr. agenți 
economici 
verificați 

APM NEAMȚ 
GNM-CJ Neamţ 
ISU Petrodava 

Conform planului 
comun de inspecții 

Reducerea suprafețelor poluate istoric 

Continuarea colectării informaţiilor şi datelor 
referitoare la contaminarea solului şi pânzei freatice 
pentru fiecare sit din lista siturilor potenţial 
contaminate (la nivelul administrației publice locale și 
a operatorilor economici) 

Nr. înregistrări 
în baza de date și 
evaluare rapoarte 
de investigare 
geologică 

APM NEAMȚ 
 

La solicitarea 
ANPM 

Verificarea amplasării activităților agenților 
economici faţă de siturile din rețeaua Natura 2000 

 

Număr puncte de 
vedere 

APM NEAMȚ La solicitarea 
actelor de 
reglementare de 
către agenţii 
economici 

Verificarea sesizărilor primite din teritoriu cu privire 
la acțiuni de distrugere a florei și faunei sălbatice, în 
ariile naturale protejate și/ sau în siturile Natura 2000 

Număr 
răspunsuri 

APM NEAMȚ 
GNM-CJ 

În funcţie de 
sesizări 

Evaluarea efectivelor de specii de carnivore mari (urs, 
lup, râs și pisică sălbatică) pe fondurile de vânătoare 
din județ 

Număr acțiuni APM NEAMȚ 
 

Martie-mai 

Efectuarea unui control tematic planificat privind 
respectarea regulamentului 1906/2006(REACH) și a 
Regulamentului 1272/2008(CLR) 

2 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Efectuarea unui control tematic planificat privind 
biocidele conform Rergulamentului 528/2012 

2 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Promovarea unor servicii pentru 
ecosisteme, inclusiv prin programul 
Natura 2000 

Efectuarea unui control tematic privind DEEE-urile 

1 control Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 

Ianuarie-decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

jud. Neamț 

Efectuarea unui control tematic privind operatorii care 
colectează/tratează deșeuri din ambalaje 

5 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

octombrie 

Efectuarea unor controale tematice privind activitățile 
desfășurate în ariile naturale protejate 

2 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

noiembrie 

Efectuarea de controale la grădinile zoologice din 
județ pentru evaluarea bunăstării animalelor aflate în 
captivitate și conformării la legislația de mediu în 
vigoare 

3 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

octombrie 

Efectuarea controalelor tematice planificate privind 
legalitatea și funcționarea MHC 

3 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

octombrie 

Efectuarea controalelor tematice planificate privind 
legalitatea și funcționarea balastierelor 

5 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

noiembrie 

Conservarea biodiveristății și utilizarea 
durabilă a componentelor sale, precum și 
evaluarea economică a serviciilor 
ecosistemice 

Efectuarea controalelor tematice planificate privind 
obligațiile care revin operatorilor care introduc pe 
piață lemn și produse de lemn 

3 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

iulie 

Controlale pentru verificarea funcționării instalațiilor 
de protecție a calității aerului și verificarea respectării 
limitelor de emisie la sursele de poluare a aerului 

3 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie Reducerea poluării și îmbunătățirea 
calității aerului. Prevenirea și limitarea 
efectelor negative ale schimbărilor 
climatice 

Colectarea datelor necesare realizării Inventarului 
Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 
(INEGES) 

Nr. agenți 
economici 

APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Realizarea inventarului operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi cu substanţele reglementate prin 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 privind anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră 

Nr. înregistrări APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Actualizarea inventarului operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi cu substanţe care epuizează 
stratul de ozon (ODS) 

Nr. înregistrări 
în baza de date 
SIM 

APM NEAMȚ La solicitarea 
ANPM 

Verificarea stării de salubritate a localităților, a 
cursurilor de apă și a căilor de comunicație pentru 
eliminarea depozitării de deșeuri menajere în zone 
neautorizate 

30 controale Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

mai 

Îmbunătățirea și menținerea Sistemului Integrat de 
Management Calitate-Mediu EN ISO 9001:2000 și 
EN ISO 14001:2004 în domeniul "Prevenire, 
inspecție și control în domeniul protecției mediului, 
habitatelor naturale, biodiversității și ariilor protejate, 
coordonarea și supervizare a activităților de inspecție 
și control realizate de comisariatul județean " 

1 raport de audit Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Îmbunătățirea calității vieții prin 
asigurarea unui mediu sănătos în cadrul 
comunităților 

Realizarea planului anual de controale:  
Controale planificate; 
Controale neplanificate. 

Controale 
planificate – 162 
Controale 
neplanificate-
529 

Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Mediatizarea activităților GNM CJ Neamț 

La solicitarea 
mass-media 

Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Asigurarea accesului la informațiile de interes public, 
conform Legii 544/2001 și HG 878/2005 

Toate solicitările 
înregistrate vor 
fi soluționate în 
termenul legal. 

Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Îmbunătățirea gradului de conștientizare, 
informare, consultare și participare a 
tuturor cetățenilor în luarea deciziilor 
privind mediul 

Verificarea sesizărilor primite de la cetățeni 
referitoare la afectarea calității factorilor de mediu 

Toate petițiile 
înregistrate vor 

Garda Națională 
de Mediu – 

Ianuarie-decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

fi soluționate în 
termenul legal. 

Comisariatul 
jud. Neamț 

Realizarea de activități educative în domeniul 
protecției mediului, în baza protocoalelor de 
colaborare încheiate cu Inspectoratul Școlar și cu alte 
insituții/organizații 

2 activități de 
educație și 
conștientizare 

Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
jud. Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Conformarea României pentru 
îndeplinirea obiectivelor legate de tratarea 
apelor uzate municipale 

Îndeplinirea cu prioritate și operativitate a tuturor 
obligațiilor legale privind promovarea, avizarea și 
realizarea de către UAT-uri a investițiilor privind 
colectarea apelor uzate municipale 

Nr. proiecte de 
investiții avizate 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Colaborarea și comunicarea permanentă către presa 
locală a unor avertizări sau intervenții în caz de 
producere a unor fenomene hidrologice periculoase  

Nr. informări/ 
comunicate de 
presă 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie Creșterea eficienței administrației publice 
prin refacerea capacității administrative a 
instituțiilor statului și prin respectarea 
obligatorie a principiilor fundamentale de 
transparență, integritate, profesionalism, 
dedicare în serviciul misiunii publice 

Rezolvarea în termen a sesizărilor, petițiilor și a 
cererilor de informații de interes public primite de la 
cetățeni 

Nr. sesizări/ 
petiții 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Întocmirea documentațiilor pentru elaborarea 
Programului Tehnic de Gospodărire a Apelor pentru 
anul 2021 în vederea întreținerii construcțiilor 
hidrotehnice din administrare 

Nr. documentații Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Verificarea stării tehnice a lucrărilor hidrotehnice din 
administrare și întocmirea raportului anual de UCC 

Nr. PV verificare 
Nr. rapoarte 
anual 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Elaborarea unei strategii coerente de 
administrare responsabilă a resurselor 
naturale Limitarea efectelor și pagubelor produse de inundații, 

accidente la construcții hidrotehnice prin corecta 
exploatare a construcțiilor și prin realizarea volumelor 
de lucrări propuse prin Programul de Gospodărire a 
Apelor pentru anul 2019 

Întreținere 
construcții 
hidrotehnice 
- Terasamente – 

9.822.000 mc 
- Lucrări din 

piatră – 1.328 
mc 

- Reprofilări și 
decolmatări de 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

albii amenajate 
– 1,7 km / 
28.400 mc 

- Cosiri – 120,52 
ha 

Cursuri de apă 
neamenajate 
- Igienizare și 

tăieri vegetație 
– 21,3 km 

Regularizări și 
reprofilări de 
albii – 11,7 km / 
179.730 mc 

Asigurarea veghii hidrologice continue pe cursurile de 
apă de pe teritoriul administrat 

Monitorizarea a 
29 secțiuni pe 
cursuri de apă, din
care 21 dotate cu 
echipament 
automat de 
măsură (program 
DESWAT) 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Participarea la monitorizarea apei din freatic și 
colectarea automată a datelor din rețeaua 
hidrogeologica 

Monitorizarea a 
14 foraje  cu 
ajutorul 
traductorilor de 
presiune 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Verificarea planurilor de apărare împotriva 
inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pentru 
perioada 2018-2021 ale Comitetelor locale pentru 
situații de urgență și reactualizarea lor acolo unde este 
cazul 

Nr. Planuri de 
apărare 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

 

Verificarea existenței stocurilor de apărare și Nr. controale Sistemul de Ianuarie-decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

mijloacelor de intervenție în caz de inundații la 
primării 

Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Întocmirea de note conceptuale / teme de proiectare în 
vederea promovării unor lucrări noi de investiții cu rol 
de apărare împotriva inundațiilor în zonele critice din 
județul Neamț 

Nr. note 
conceptuale / 
teme de proiectare

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Optimizarea procesului de reglementare a activităților 
economice și sociale: emiterea actelor de 
reglementare pentru obiectivele construite pe ape sau 
care au legătura cu apele 

Nr. acte de 
reglementare 

Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Monitorizarea agenților economici care evacuează ape 
uzate în cursurile de apă și adoptarea împreună cu 
aceștia a măsurilor de reducere a poluării în vederea 
încadrării în limitele legale 

Nr. controale Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Acțiuni de monitorizare și control privind respectarea 
prevederilor actelor de reglementare privind 
exploatarea agregatelor minerale din cursurile de apa 
în toate zonele în care este necesară reprofilarea și 
regularizarea albiilor, cu valorificarea materialului 
rezultat 

Nr. controale Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Monitorizarea acumulărilor de tip C+D 
Nr. controale Sistemul de 

Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

 

Verificarea stării de curățenie a albiilor și malurilor 
cursurilor de apă, monitorizarea modului de 
gestionare a deșeurilor la nivelul autorităților publice 
locale, urmărirea realizării măsurilor specificate în 
actele de control 

Nr. controale Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor Neamț 

Ianuarie-decembrie 

Cap. XIV – CULTURĂ  

Protejarea patrimoniului cultural, inclusiv 
a patrimoniului aparținând minorităților 
naționale Protejarea bunurilor culturale mobile aflate în 

administrarea muzeelor și colecțiilor muzeale din 
județ 

Nr.  muzee și 
colecții publice 
înființate și 
acreditate  

Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

-Nr. laboratoare 
de restaurare 
verificate 

Protejarea monumentelor istorice 

Nr. verificări 
Nr. măsuri 
Nr. PUG-uri 
actualizate 

Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Protejarea patrimoniului arheologic Nr. situri 
arheologice 
protejate 
Nr. intervenții de 
monitorizare 

Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Emitere avize, certificate, adeverințe, răspunsuri 
prevăzute de legislația actuală privind protejarea 
patrimoniului cultural 

Nr. solicitări Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Verificarea asigurării condițiilor 
prevăzute de legislația în vigoare 
privitoare la starea de conservare, a 
condițiilor de securitate și respectarea 
reglementărilor privind clasarea și 
circulația patrimoniului cultural mobil 

Verificarea situației bunurilor culturale mobile din 
muzee și colecții publice. Clasarea și circulația 
bunurilor culturale mobile 

Nr. activități Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Asigurarea inventarierii și verificarea 
actualizării permanente a evidenței 
patrimoniului 

Evidența și inventarierea monumentelor istorice și a 
siturilor arheologice din județ. Clasarea și 
introducerea unor noi situri în RAN. 

Nr. activități Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Revitalizarea și punerea în valoare a 
patrimoniului cultural mobil, imobil și 
imaterial 

Organizarea unor evenimente/activități de 
promovarea a elementelor de patrimoniu cultural, în 
scopul conștientizării importanței acestora pentru 
identitatea locală 

Nr. activități Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Informarea cetățenilor în legătură cu  
legislația aplicabilă domeniului său de 
competență 

Organizarea unor conferințe de presă pentru 
prezentarea atribuțiilor instituției și a activităților 
desfășurate în sensul exercitării lor, interviuri în mass-
media 

Nr. conferințe de 
presă 

Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Neamț 

Ianuarie - 
decembrie 

Cap. XV – APĂRARE  
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Obiective/Direcţii de acţiune Acţiuni/activităţi pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori 
planificaţi 

Instituţia 
Responsabilă

Termen 
realizare 

Cap. XVI – AFACERI EXTERNE  
Promovarea județului prin transmiterea unor invitații 
către ambasade/misiuni diplomatice acreditate în 
România 

Nr. activități 
realizate 

Instituția 
Prefectului  

permanent 

Actualizarea situației acordurilor de înfrățire încheiate 
de UAT-uri cu entități similare din țări străine 

Nr. situații 
actualizate 

Instituția 
Prefectului 

permanent 

Susținerea cooperării cu autoritățile guvernamentale/ 
locale din Republica Moldova și Ucraina pentru 
promovarea bilaterală a investițiilor, a schimburilor 
culturale și educaționale 

Nr. activități Instituția 
Prefectului 
ISJ 
UAT 

permanent 

Promovarea județului prin susținerea 
activităților de cooperare cu parteneri 
comunitari și realizarea unor acțiuni 
destinate cetățenilor din diaspora  

Organizarea cu sprijinul autorităților centrale a unor 
campanii de promovare pentru informarea privind 
noutățile legislative în domenii de interes pentru 
românii din diaspora, precum și programe de tip 
START UP DIASPORA 

Nr. campanii de 
promovare 

Instituția 
Prefectului 

permanent 

 
Verificat, 

Cristiana BALAN 
 

Intocmit, 
Irina Maria Mitrofan Bîtcă 


