
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

CO L E G I U L  P R F E C T U R A L

 H O T  R Â R E
privind aprobarea „Planului de ac iuni pentru realizarea obiectivelor din
Programul de Guvernare, pentru anul 2022, la nivelul jude ului Neam ”

Colegiul Prefectural Neam

Având în vedere:
- prevederile  art. 267 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modific rile i complet rile ulterioare;
- dispozi iile art. 5 alin. (1) din anexa nr. 3 la HG nr. 906/2020 pentru punerea în

aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
            În temeiul art. 8 alin. (1) din anexa nr. 3 la Hot rârea Guvernului nr. 906/2020
pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

HOT TE:

Art.  1 – Se aprob  „Planul de ac iuni pentru realizarea obiectivelor din
Programul de Guvernare, pentru anul 2022, la nivelul jude ului Neam ”, prev zut în
Anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.
        Art. 2 – Secretariatul Colegiului Prefectural Neam  va asigura comunicarea
prezentei hot râri membrilor acestuia, institu iilor cu statut de invitat permanent i
publicarea pe site-ul Institu iei Prefectului.

PRE EDINTE,
PREFECT

Vasile – Adrian NI

Nr. 2
Piatra Neam , 28 februarie 2022



Anex  la Hot rârea Colegiului Prefectural nr. 2 din 28.02.2022

Planul de ac iuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare,

pentru anul 2022, la nivelul jude ului Neam

Nr.

crt.
Obiectivul Ac iunea

Indicatori de rezultat

 (pentru ac iune)

Institu ia/institu iile

responsabile

CAP. I – MINISTERUL DEZVOLT RII, LUCR RILOR PUBLICE I ADMINISTRA IEI

1.

Realizarea activit ilor
din Programul
na ional de cadastru i
carte funciar  la
nivelul jude ului Arad
- proiectul PNCCF - la
nivel de UAT

Sus inerea unit ilor - administrativ
teritoriala în procesul de înregistrare
a propriet ilor imobiliare în
sistemul de cadastru i carte
funciar

Nr. contracte de finan are, în lucru
Nr. contracte de servicii, în lucru
Nr. c i funciare deschise (nr. imobile
introduse în baza de date)

Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar
Neam

2.

Digitalizarea,
simplificarea i
debirocratizarea
serviciilor publice din
administra ie i
automatizarea cât mai
multor procese i
interac iuni, prin
utilizarea celor mai noi
tehnologii TIC de
administrare a datelor.
Introducerea de
proceduri
administrative
corelate strict cu
sistem de e-
guvernare.

Implementarea, îmbun irea i
asigurarea func ionalit ii Sistemului
Informatic Integrat de Cadastru i
Publicitate

Aplica ii implementate/ actualizate
Situa ie statistic , activit i curente,
potrivit codific rii specifice, transmis
lunar

Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar
Neam

Îmbun irea actului de guvernare
i a serviciilor publice,

predictibilitate, transparen i e-
guvernare

Aplica ii informatice on-line
implementate/actualizate

Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar
Neam

Interoperabilizarea bazelor de date
local-central, reglementarea
accesului reciproc la bazele de date
local-central i central-local

Aplica ii informatice on-line /
Baze de date

Membrii Colegiului
Prefectural

Transformarea digital  a unor
servicii publice i a activit ilor
interne a structurilor MAI

Nr. proiecte implementate –
pa apoarte/ permise/ peti ii ONLINE

Institu ia Prefectului –
jud. Neam
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3.

Etic , integritate,
prevenirea corup iei i
transparen

Îmbun irea accesului
popula iei la informa iile de
interes public

Proceduri, cursuri formare, fapte
corup ie, incidente integritate,
rapoarte privind aplicarea Legii
544/2001

Institu ia Prefectului –
jud. Neam

CAP. II – MINISTERUL FINAN ELOR

4.

Realizarea stabilit ii
economiei române ti,
sus inerea mediului de
afaceri favorabil i
predictibil prin
cre terea eficacit ii
ANAF în combaterea
evaziunii fiscale.

Cre terea  eficien ei i dinamicii
colect rii veniturilor bugetului
general consolidat

Arieratele bugetare r mase de
recuperat la data de 31.12.2021
Sume realizate la bugetul general
consolidat al statului prin executare
silit
Gradul de realizare a programului de
încas ri venituri bugetare
Rata de colectare a arieratelor
recuperabile
Gradul de conformare voluntar  la
plata obliga iilor fiscale
Gradul de depunere voluntar  a
declara iilor fiscale, pe tipuri de
impozite

Administra ia Jude ean
a Finan elor Publice
Neam

Cre terea eficacit ii ANAF în
combaterea evaziunii - ac iunea
concentrat  pe domeniile cu risc
mare de evaziune

Nr. total de contribuabili administra i
Nr. contribuabililor înregistra i
Persoane juridice din care:
contribuabili activi fiscal, contribuabili
inactivi fiscal , PF (cu cod fiscal), al i
pl titori de impozite i taxe
Nr. sedii secundare
Contribuabili persoane fizice
administrate pe CNP
Nr. sedii secundare în administrare
Nr. decizii de instituire a masurilor
asiguratorii

Administra ia Jude ean
a Finan elor Publice
Neam

Ac iuni i controale pentru
prevenirea i combaterea evaziunii Controale vamale Biroul Vamal de Interior

Neam
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fiscale.

5.

Mobilizarea, prin
impozite, taxe i alte
venituri, a resurselor
financiare de care
statul are nevoie
pentru finan area
exercit rii func iilor
sale prev zute prin
Constitu ia României
i legile în vigoare

Stimularea conform rii voluntare a
contribuabililor la declararea i plata
obliga iilor fiscale, în vederea
cre terii veniturilor colectate i
reducerii costurilor de administrare

Nr. contribuabili care au beneficiat de
asisten
Nr. întâlniri cu contribuabilii din jude
Nr. certificate de reziden  fiscal
emise
Nr. peti ii solu ionate
Nr. informa ii de interes public

Administra ia Jude ean
a Finan elor Publice
Neam

CAP. III – MINISTERUL INVESTI IILOR I PROIECTELOR EUROPENE

6.

Gestionarea urgent i
eficient  a crizei
absorb iei pentru
cadrul financiar
multianual CFM 2014 -
2020

Cre terea ritmului de absorb ie a
fondurilor europene i a calit ii
proiectelor europene

Programul Opera ional Regional 2014-
2020 (POR)

Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar
Neam

Cre terea num rului de propriet i
imobiliare înregistrate în Sistemul
Informatic Integrat de Cadastru i
Carte funciar

POR
PNCCF

Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar
Neam

Cre terea ritmului anual de
absorb ie a fondurilor europene în
perioada 2022-2023, aferente
exerci iului financiar 2014-2020

Activitatea de monitorizare a
proiectelor, din punct de vedere
tehnic i financiar, se realizeaz  cu
respectarea prevederilor legislative i
a procedurilor de lucru specifice,
contribuind astfel la reducerea
termenelor pentru efectuarea pl ilor
aferente proiectelor europene

OIR POSDRU Regiunea
Nord-Est

Programe europene Nr. proiecte
Nr. beneficiari

Institu ia Prefectului –
jud. Neam

CAP. IV – MINISTERUL ECONOMIEI

7.

Protec ia
consumatorilor
împotriva practicilor
comerciale incorecte,

Desf urarea de ac iuni de control
în cooperare cu institu ii ale
administra iei publice centrale i
locale cu atribu ii în domeniul

Ac iuni de control Comisariatul Jude ean
pentru Protec ia
Consumatorilor Neam
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precum i a riscurilor
care pot s  afecteze
via a, s tatea,
securitatea i
interesele economice

protec iei consumatorilor
Dezvoltarea cooper rii cu mediul de
afaceri prin ac iuni de consiliere a
operatorilor economici

Num r ac iuni

Solu ionarea peti iilor/sesiz rilor
/reclama iilor primite de la
consumatori

Num r ac iuni cercetare

Efectuare de tuberculin ri la bovine
în scopul depist rii cazurilor
pozitive, poten iale surse de
contaminare pentru om

Probe Direc ia Sanitar
Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor
Neam

CAP.V – MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI I TURISMULUI

8.

Dezvoltarea
destina iilor turistice
cu implicarea tuturor
actorilor din turism
prin încurajarea
parteneriatelor dintre
mediul privat i cel
public la nivel de
destina ie, în vederea
cre terii calit ii i
performan ei
managementului
destina iilor turistice
din România

Formularea i adoptarea strategiei
de dezvoltare i promovare a
turismului

Strategia de dezvoltare i promovare
a turismului în jude ul Neam

Consiliul Jude ean
Neam

CAP. VI – MINISTERUL ENERGIEI

9.

Cre terea eficien ei
energetice prin
accelerarea
programelor na ionale
de renovare
energetic
aprofundat  a

Implementarea reformelor i
obiectivelor din cadrul Planului
Na ional de Redresare i Rezilien
(PNRR)

Proiecte Unit ile administrativ
teritoriale
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cl dirilor publice i a
celor reziden iale cu
fonduri europene

CAP. VII – MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLT RII RURALE

10.

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

Continuarea activit ii de
consultan /urm rire a proiectului
„Modernizarea i reabilitarea
infrastructurii secundare de iriga ii
la OUAI Spiridone ti, jude ul Neam ,
finan at prin Programul Na ional de
Dezvoltare Rural  2014 - 2020 -sM
4,3 - componenta infrastructura de
iriga ii.

Reabilitarea infrastructurii secundare
de iriga ii ce deserve te o suprafa
de 895 ha

ANIF – Filiala Teritorial
de Îmbun iri Funciare
Neam

Rapoarte în teren, verific ri/control,
probe, execu ie lucr ri, conform
proiectului tehnic de execu ie

Rezultate verific ri
ANIF – Filiala Teritorial
de Îmbun iri Funciare
Neam

Studii pedologice i agrochimice –
amenajamente pastorale Studii

Oficiul Jude ean de
Studii Pedologice i
Agrochimice Neam

Studii pedologice i agrochimice
pentru realizarea sistemului na ional
i jude ean de monitorizare sol-

teren pentru agricultur

Studii

Oficiul Jude ean de
Studii Pedologice i
Agrochimice Neam

Acordare asisten  pentru accesarea
formelor de sprijin produc torilor de
usturoi

Num r inform ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Acordare asisten  pentru accesarea
formelor de sprijin cresc torilor de
porci de reproduc ie din rasele
Bazna/Mangali a

Num r inform ri

Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Acordare asisten  pentru accesarea
formelor de sprijin cresc torilor de
suine pentru activitatea de

Num r inform ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam
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reproduc ie
Acordare asisten  pentru accesarea
formelor de sprijin cresc torilor de

ri pentru activitatea de
reproduc ie, incuba ie i cre tere

Num r inform ri

Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Acordare asisten  pentru accesarea
formelor de sprijin cresc torilor de
albine

Num r inform ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Acordare asisten  pentru accesarea
formelor de sprijin produc torilor de
legume în spa ii protejate

Num r inform ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

11.

Reabilitarea i
extinderea sistemului
de iriga ii/ reabilitarea
i modernizarea

sistemelor de desecare
împotriva inunda iilor
i de combatere a

eroziunii solului

Elaborarea proiectelor la faza de
NC, TP; CS, etc.
Verificarea solu iilor adoptate în
Documenta iile de execu ie.

Rezultate efective
ANIF – Filiala Teritorial
de Îmbun iri Funciare
Neam

Verificarea modului de exploatare,
între inere, repara ie i asigurarea
pazei infrastructurii de îmbun iri
funciare, aflate în proprietatea sau
folosin a organiza iilor de
îmbun iri funciare (OIF, FOIF)

Rezultatul verific rilor

Direc ia Sanitar
Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor
Neam

12.
Fond funciar i
conservarea
patrimoniului natural

Efectuarea de analize fizico-chimice
la probe sol/ap /compost Analize

Oficiul Jude ean de
Studii Pedologice i
Agrochimice Neam

Efectuarea de studii agrochimice de
fertilizare i amendare Studii

Oficiul Jude ean de
Studii Pedologice i
Agrochimice Neam

Efectuarea de studii pedologice
privind stabilirea clasei de calitate Studii

Oficiul Jude ean de
Studii Pedologice i
Agrochimice Neam

Efectuarea de studii pedologice
înfiin are livad

Studii Oficiul  pentru Studii
Pedologice i
Agrochimice Neam

13. Verificarea modului în Ac iuni de verificare Inspec ii/controale în exploata ii Direc ia Sanitar
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care sunt asigurate
serviciile sanitare
veterinare privind
ac iunile
concesionate, cele
obligatorii suportate
de c tre proprietar i
serviciile de asisten ;

Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor
Neam

14.

Realizarea de
controale specifice i
asigurarea complet rii
i transmiterii

documenta iei c tre
Agen ia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur , cu privire
la modul de respectare
de c tre agricultori a
SMR referitoare la
domeniile specifice de
competen

Efectuarea de controale i probe
furaje Probe furaje, reziduuri

Direc ia Sanitar
Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor
Neam

15.

Identificarea i
înregistrarea la timp a
animalelor în SNIIA în
scopul facilit rii
circula iei i
comer ului cu animale

Efectuarea de notific ri
proprietarilor de animale Notific ri

Direc ia Sanitar
Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor
Neam

16.

Stimularea investi iilor
în depozitarea,
stocarea, procesarea
i comercializarea

produselor
agroalimentare

Acordarea de consultan
operatorilor în domeniul alimentar
care doresc s  pun  în func iune
unit i noi de procesare, depozitare,
transport i comercializare a
alimentelor, autorizare/înregistrare

Nr. solicit ri

Direc ia Sanitar
Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor
Neam

Îmbun irea mecanismelor de Rezultatul ob inut Direc ia pentru
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aplicare a certificatelor de depozit i
asigurarea consumului intern de
produse agroalimentare

Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea respect rii de c tre
agen ii economici a condi iilor de
autorizare pentru spa iile de
depozitare a produselor agricole

Num r verific ri

Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea respect rii legisla iei pe
filiera cerealelor Num r verific ri

Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

17. Dezvoltarea pie elor
locale

Eliberare avize consultative
produc torilor agricoli persoane
fizice în vederea ob inerii atestatului
de produc tor i a carnetului de
comercializare

Num r avize
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea respect rii prevederilor
Legii nr. 145/2014 privind
comercializarea produselor agricole
în pie ele agroalimentare

Num r verific ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea respect rii conformit ii
cu standardele de comercializare a
fructelor i legumelor proaspete pe
întreaga filier  de produs

Num r verific ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

18. Sus inerea
înv mântului agricol

Sus inerea realiz rii planului anual
de investi ii privind finan area
infrastructurii aferente liceelor
agricole

Rezultatul ob inut
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

19.

Înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologic Num r operatori înregistra i

Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea respect rii legisla iei
na ionale i comunitare în domeniul
agriculturii ecologice de c tre
operatorii autoriza i în toate etapele

Num r verific ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam
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Promovarea i
sus inerea produselor
ecologice i
tradi ionale

de produc ie, procesare i
distribu ie
Realizarea de cursuri formare
profesionale pentru agromediu i
clim  (M10) i agricultur  ecologic
(M11).

Num r cursuri formate
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Sus inerea produc torilor agricoli în
vederea certific rii i aviz rii
produselor tradi ionale

Num r certific ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Organizarea evenimentului ”Ziua
na ional  a produsului
agroalimentar românesc”

Num r evenimente
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea legalit ii utiliz rii logo-
ului i atestatelor de produse
tradi ionale la agen ii economici
autoriza i

Num r verific ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Acordarea de sprijin financiar
pentru suprafe ele cultivate in
sistem ecologic – M sura 11

Nr. autoriz ri la plata regular  –
campania 2021
Nr. cereri depuse 2022

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

20. Cre terea
competitivit ii în
domeniul agricol

Sus inerea investi iilor în înfiin area
i reconversia planta iilor pomicole

– eliberare autoriza ii de plantare i
defri are

Num r autoriza ii
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea respect rii legisla iei în
domeniul pomicol Num r verific ri

Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Eliberare certificate de origine
pentru biomas  provenit  din culturi
energetice/de euri

Num r certificate eliberate
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Evaluare i constatare pagube
produse de PPA de c tre comisiile
mixte

Num r procese verbale evaluare
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Eliberare autoriza ii pentru Num r autoriza ii Direc ia pentru



11

cultivarea plantelor ce con in
substan e stupefiante i psihotrope

Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea respect rii legisla iei
na ionale i comunitare în domeniul
OMG i a cultiv rii plantelor cu
efecte stupefiante i psihotrope
(cânep , mac)

Num r verific ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Sprijinirea cultivatorilor de sfecl  de
zah r (înregistrare contracte,
verificare cultur  în teren)

Num r contracte
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Finalizarea întocmirii de proiecte de
amenajament pastoral de c tre
UAT-uri

Num r proiecte
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea respect rii legisla iei
privind organizarea, administrarea i
exploatarea paji tilor

Num r verific ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Verificarea i avizarea
documenta iilor în vederea
scoaterii/reintroducerii în circuitul
agricol al terenurilor situate în
extravilan

Num r verific ri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Implementarea legisla iei privind
surile de reglementarea a

vânz rii-cump rii terenurilor
agricole situate în extravilan (Legea
nr. 17/2014)

Rezultate efective
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

- Exercitarea monitoriz rii
permanente a agen ilor economici
produc tori i procesatori de
semin e;
- Certificarea loturilor semincere din
categorii biologice superioare în
vederea acces rii subven iilor
pentru semin ele selec ionate i a

Operatori economici monitoriza i
- Num r de autoriza ii vizate
- Num r de autoriza ii noi
- Num r de loturi certificate
- Cantitate de s mân  certificat
- Num r analize efectuate
- Numar documente analiza
- Num r etichete oficiale eliberate
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materialului s ditor - Num r etichete furnizor eliberate
- Suprafe e înscrise  la multiplicare
- Parcele verificate în câmp

21.

Îmbun irea
performan ei
fermierilor în lan ul
valoric

Înregistrarea unit ilor de vânzare
direct , a celor cu vânzare cu
am nuntul i a activit ilor de
colectare i depozitare a produselor
primare

Nr. solicit ri autoriz ri operatori
economici
Nr. solicit ri înregistr ri unit i

Direc ia Sanitar
Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor
Neam

Consolidarea pozi iei fermierilor în
lan ul agroalimentar

Sprijin pentru înfiin area grupurilor de
produc tori în sectorul agroalimentar

Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

22.
Supravegherea i
controlul privind Pesta
porcin  african

Supravegherea clinic ,
anatomopatologic i de laborator a
porcinelor domestice i s lbatice,
moarte i vânate.

Probe recoltate

Direc ia Sanitar
Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor
Neam

23.

Supravegherea i
controlul pentru
prevenirea influen ei
aviare

Efectuarea de inspec ii pentru
verificarea tuturor efectivelor de

ri din exploata ii comerciale i
gospod rii.

Rezultate controale

Direc ia Sanitar
Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor
Neam

24.

Implementare PNDR i
POPAM 2021 - 2022

Organizare de întâlniri cu
produc torii agricoli pentru
informarea cu privire la calendarul
de lansare a m surilor din PNDR

Num r întâlniri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Acordare consultan  produc torilor
agricoli în vederea elabor rii de
proiecte pentru accesarea fondurilor
europene

Num r întâlniri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

25.

Preg tirea
Programului Na ional

Crearea unei baze de date a
poten ialilor beneficiari de investi ii
pentru modernizarea domeniilor din
agricultur

Baze de date
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Colectarea, verificarea, prelucrarea
i centralizarea datelor statistice din Baze de date Direc ia pentru

Agricultur  a jude ului
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strategic al României
i a satului românesc

domeniul vegetal i zootehnic Neam

26.

Consolidarea fermelor
de familie

Organizare cursuri de calificare
profesional  în domeniul agricol
(cultura plantelor, cre terea
animalelor, tractorist, lucr tor
piscicultor)

Num r cursuri calificare
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Acordare de consultan  privind
sprijinirea investi iilor în
modernizarea i cre terea
competitivit ii performan elor
pentru fermele de familie

Num r întâlniri
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

Participarea la constatarea i
evaluarea pagubelor produse de
speciile de faun  de interes
cinegetic la animalele domestice i
culturile agricole

Num r procese verbale evaluare
Direc ia pentru
Agricultur  a jude ului
Neam

27.

Modernizarea
agriculturii prin
implementarea unor
politici de crestere a
competitivitatii prin
retehnologizare
sustinuta prin
absorbtia fondurilor
europene si prin
bugetul de stat

Finalizarea platilor aferente cererilor
unice depuse in campania 2021 (in
contextul pandemiei)
-solicitari ANT-uri
- solicitari sprijin cuplat
- cererilor unice selectate la
contrulul prin teledetectie trimise la
reinterpretare

-autoriz ri/num r cereri cu solicitari
de ANT-uri in sectoarele vegetal si
zootehnic :-
-num r cereri autorizate/num r cereri
cu solicit ri de sprijin cuplat in
sectorul vegetal :-
-num r cereri eligibile/num r cereri
trimise la reinterpretare :-

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

Primirea cererilor unice de plata
2022 (in contextul pandemiei)

Num r  cereri primite in campania
2022:-
Num r edin e de informare:-
Num r participan i:-
Num r fermieri programati:-
Num r cereri depuse pana la data de
15.06.2022:-
Num r cereri  autorizate la plata in
avans : -

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam
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Num r cereri  autorizate la plata
regulara:-

Cre terea competitivit ii in
zootehnie
Sector bovin – ANT/SCZ

Num r fermieri informa i: -
Num r cereri de inten ie depuse : -

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

Cre terea competitivit ii in
zootehnie
Sector ovine/caprine – ANT/SCZ

Num r fermieri informa i: -
Num r cereri de inten ie depuse : -

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

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

Num r fermieri informa i: -
Num r cereri de acord prealabil
solicitan i:-
Num r beneficiari :-

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

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

Num r solicitan i informa i: -
Num r cereri de la plat  2022: -
Num r solicitan i :-

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

Renta viagera agricola Num r rentieri informa i: -
Num r beneficiari platiti : -

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

Programul na ional  apicol (proiect
pentru perioada urm toare-2022)

Nr. fermieri informa i: -
Nr. cereri de inten ie depuse: -
Nr. cereri de plata (poten iali
solicitan i): -
Nr. cereri autorizate la plata :
Nr. controale/ supracontroale la fata
locului:-

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

Ajutor financiar - Programul pentru
coli al României în perioada 2017-

2023  (conf. HG nr. 640/2017)

Nr. cereri de actualizare: -
Nr. cereri de plata: -
Nr. cereri autorizate la plata: -
Nr. controale/ supracontroale la fata
locului:-

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

28.

Activitatea de control
(verificarea privind
respectarea de catre
beneficiari a

Managementul cotelor de zahar Nr. controale/ supracontroale la fata
locului

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

Ac iune de monitorizare a modului Nr. verific ri/ controale Agentia de Pl i i
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conformit ii
solicitate)

de respectare de c tre fermieri a
bunelor condi ii agricole si de mediu
referitoare la arderea miri tilor i
resturilor vegetale pe terenul arabil
i la arderea vegeta iei paji tilor

permanente

Interven ie pentru
Agricultur  Neam

Realizarea controalelor pe teren
pentru:
- fermierii aflati in esantionul de
control in functie de scopul de
control
- verificarea blocurilor fizice cu
atribut TPA, LN, NA, contestatii,
continuarea angajamentului LFA si
agromediu, conform solicitarilor
primite de la alte
compartimente/birouri sau
sesizarilor, intocmirea anexelor/
raportului de control
Respectarea prevederilor acordurilor
de delegare SMR 4-9,10,11

Nr. verific ri/ controale
Ac iuni de supraveghere

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

29.

Continuarea Pl ii
compensatorii pentru
agajamente in materie
de mediu – clima

Sustinerea zonelor cu constangeri
naturale (Masura 10)

Nr. autorizari la plata regulara –
campania 2021
Nr. cereri depuse 2022

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

30.
Asigurarea schimpului
de generatii in
agricultura

Asigurarea accesului la finan are
privind Plata pentru Tinerii Fermieri

Nr. autoriz ri la plata în
avans/regulara – campania 2021
Nr. cereri depuse 2022

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

31.

Continuarea masurilor
de plati in favoarea
bunastarii porcinelor
si pasarilor

Sector suin
MASURA 14- Pl i privind
bun starea animalelor - pachetul a)
porcine Regulamentul (UE)
nr.1305/2013, 1306/2013 si
1307/2013.

Nr. fermieri informa i
Nr. deconturi justificative depuse
Pl i realizate c tre beneficiari

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam
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Sector avicol
MASURA 14-Plati privind bunastarea
animalelor- pachetul b) pasari
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
1306/2013 si  1307/2013

Nr. fermieri informa i
Nr. deconturi justificative depuse
Pl i realizate c tre beneficiari

Agentia de Pl i i
Interven ie pentru
Agricultur  Neam

CAP.VIII – MINISTERUL S II

32.

Protejarea asigura ilor
fa  de costurile
serviciilor medicale în
caz de boal  sau
accident, în mod
universal, echitabil i
nediscriminatoriu prin
asigurarea accesului
acestora la pachetul
de servicii medicale de
baz /programe
na ionale de s tate
curative, în limita
fondurilor disponibile
i în condi iile utiliz rii

eficiente a FNUASS

Garantarea accesului
nediscriminatoriu la îngrijiri
medicale de baz  pentru to i
asigura ii

Servicii de s tate de calitate Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

33.

Înt rirea disciplinei
financiare i
contractuale la nivel
local

Planificarea i realizarea ac iunilor
de control la furnizorii de servicii
medicale, medicamente i
dispozitive medicale care se afl  în
rela ie contractual  cu CAS Neam

Num r controale
Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

Ac iuni de control /controale
tematice Num r controale Direc ia de S tate

Public  Neam

34.
Încheierea
contractelor cu
furnizorii de servicii
medicale,

Evaluarea furnizorilor de servicii
medicale în vederea intr rii în
rela ie contractual  cu CAS Neam .

Num r evalu ri
Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

Încheierea de contracte cu to i Num r contracte Casa Jude ean  de



17

medicamente i
dispozitive medicale,
cu respectarea
prevederilor legale în
vigoare

furnizorii evalua i i autoriza i, în
toate domeniile de asisten
medical .

Asigur ri de S tate
Neam

35.

Continuarea i
îmbun irea
accesului popula iei la
servicii medicale de
urgen

Încheierea de contracte distincte cu
cabinetele de medicin  de familie ai

ror titulari/reprezentan i legali au
constituit echipele de gard  pentru
asigurarea continuit ii asisten ei
medicale primare prin centrele de
permanen .

Num r contracte

Casa Jud ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

36.

Sprijinirea
competen elor,
atribu iilor i
responsabilit ilor
medicilor de familie,
vizând cre terea
rolului asisten ei
medicale primare în
îmbun irea
continu  a
performan ei
sistemului de s tate

Încheierea de contracte de furnizare
servicii medicale în asisten
medical  primar  cu medicii de
familie.

Num r contracte

Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

37.

Asigurarea accesului
la servicii de
monitorizare a st rii
de s tate pentru
persoanele cu semne
i simptome sugestive

/ confirmate cu o
boal
infectocontagioas ,

Încheierea de contracte distincte cu
cabinetele de medicin  de familie în
vederea asigur rii activit ii de
monitorizare a st rii de s tate a
persoanelor cu semne i simptome
sugestive sau a celor confirmate cu
o boal  infectocontagioas , la
servicii de monitorizare a st rii de

tate realizate de c tre medicii
de familie.

Num r contracte
Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam
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asigurarea accesului la
administrarea
vaccinului împotriva
COVID-19 i a dozelor
op ionale
suplimentare, precum
i la testarea cu teste

rapide antigen din
proba nazo-faringian
în vederea depist rii
infec iei cu SARS-COV-
2, prin intermediul
cabinetelor de
medicin  de familie;
asigurarea accesului la
serviciile medicale
acordate în centrele
de evaluare organizate
la nivelul unit ilor
sanitare cu paturi, în
vederea evalu rii i
trat rii pacien ilor
confirma i cu COVID-
19

Încheierea de contracte distincte cu
cabinetele de medicin  de familie în
vederea asigur rii activit ii de
vaccinare împotriva COVID-19 i a
activit ii de testare cu teste rapide
antigen din proba nazo-faringian  în
vederea depist rii infec iei cu SARS-
COV-2.

Num r contracte
Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

Încheierea de contracte distincte cu
unit ile sanitare cu paturi la nivelul

rora sunt organizate centre de
evaluare, în vederea asigur rii
evalu rii i trat rii pacien ilor
confirma i cu COVID-19

Num r contracte
Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

Identificarea nevoilor de servicii
medicale ale popula iei Num r norme

Direc ia de S tate
Public  Neam

Monitorizarea activit ii unit ilor
sanitare cu paturi Num r controale Direc ia de S tate

Public  Neam

38.

Dezvoltarea de centre
de s tate
ambulatorii
multifunc ionale
(specialit i medicale;
specialit i paraclinice
/servicii de
imagistic / laborator/
explor ri func ionale)

Încheierea de contracte cu furnizorii
de servicii medicale în ambulatoriu
pentru specialit i clinice, de
recuperare, medicin  fizic i
balneologie, pentru specialit i
paraclinice/ servicii de imagistic
/laborator/ explor ri func ionale.

Num r contracte
Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

39. Asigurarea accesului Încheierea de contracte cu furnizorii Num r contracte Casa Jude ean  de
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pacien ilor la
dispozitive medicale
sau la servicii de
îngrijiri medicale la
domiciliu, în func ie de
fondurile disponibile
în acest scop

de servicii de îngrijiri medicale la
domiciliu i cu furnizorii de
dispozitive medicale destinate
recuper rii unor deficien e organice
sau func ionale în ambulatoriu.

Asigur ri de S tate
Neam

Emiterea Deciziilor de acordare a
dispozitivelor medicale destinate
recuper rii unor deficien e organice
sau func ionale în ambulatoriu.

Nr. cereri de acordare a dispozitivelor
medicale înscrise pe lista de a teptare
Num r decizii de acordare

Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

Avizarea Recomand rilor medicale
pentru îngrijiri la domiciliu, cu
privire la num rul de zile de îngrijiri
la domiciliu de care pot beneficia
asigura ii pe numele c rora au fost
emise respectivele recomand ri.

Num r recomand ri avizate Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

40.

Cre terea accesului
asigura ilor la
medicamente
compensate i
gratuite

Încheierea de contracte cu furnizorii
de medicamente i materiale
sanitare.

Num r contracte
Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

Asigurarea accesului pensionarilor la
medicamente conform Programului
pentru compensarea cu 90% a
pre ului de referin  al
medicamentelor pentru pensionari.

Nr. beneficiari de medicamente
compensate din categoria
pensionarilor – nr. pensionari, nr.
re ete compensate
Valoare total  a medicamentelor
compensate decontat

Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

41.

Management
profesionist al
programelor na ionale
de s tate

Încheierea de contracte cu furnizorii
de servicii medicale i medicamente
în vederea derul rii programelor
na ionale de s tate cu scop
curative.

Nr. contracte cu furnizori de servicii
medicale spitalice ti, contracte cu
furnizori de servicii medicale
paraclinice i contracte cu furnizori de
medicamente i materiale sanitare, în
cadrul Programelor Na ionale de

tate

Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

Realizarea trimestrial i anual  a
pl ilor fa  de creditele bugetare
deschise pentru medicamente

Pl i pentru medicamente pentru boli
cronice cu risc crescut utilizate în PNS
cu scop curativ i pentru materiale

Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam
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prescrise în boli cronice cu risc
crescut, utilizate în programele
na ionale cu scop curativ; pentru
materiale sanitare specifice utilizate
în programele na ionale cu scop
curativ; pentru servicii medicale de
hemodializ i dializ  peritoneal .

sanitare specifice  utilizate în
programele na ionale cu scop curativ

42.

Aplicarea politicilor
Uniunii Europene în
domeniul asigur rilor
sociale de s tate

Aplicarea acordurilor interna ionale
cu prevederi în domeniul s ii
încheiate de România cu alte state,
inclusiv cele privind rambursarea
cheltuielilor ocazionate de
acordarea serviciilor medicale i a
altor presta ii.

Nr. de formulare europene emise

Pl i efectuate pentru decontarea
serviciilor medicale acordate
asigura ilor în timpul ederii
temporare pe teritoriul altor state, în
baza cardurilor europene de s tate/
formularelor europene
Nr.  carduri europene i nr. certificate
provizorii emise

Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

43.

Cre terea gradului de
informare cu privire la
drepturile i obliga iile
asigura ilor în
sistemul de asigur ri
sociale de s tate

Aplicarea unitar  a Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la
informa iile de interes public.

Nr. solicit ri formulate în temeiul Legii
nr.544/2001;
Nr. audien e acordate de c tre
Directorul general al CAS Neam

Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

Identificarea periodic  a
problematicii ridicate de c tre
asigura i cu privire la serviciile
medicale de care au beneficiat i
luarea m surilor pentru rezolvarea
situa iilor semnalate.

Probleme identificate/m suri luate
Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate
Neam

44.

Accesul facil la
diagnostic i
tratament al
pacien ilor COVID-19
prin dezvoltarea
serviciilor ambulatorii
de asisten  medical

Monitorizarea activit ii de asisten
medical  primar Num r ac iuni Direc ia de S tate

Public  Neam
Monitorizarea activit ii de asisten
medical  ambulatorie de specialitate Num r ac iuni Direc ia de S tate

Public  Neam
Organizarea i evaluarea centrelor
de evaluare pentru tratarea
cazurilor de infectare cu virusul

Num r centre evaluate Direc ia de S tate
Public  Neam
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primar i de
specialitate (pachet de
investiga ii realizate în
ambulatoriu,
protocoale de
tratament cunoscute
i aplicate),

organizarea i
avizarea Centrelor de
evaluare pentru
tratarea cazurilor de
infectare cu virusul
SARS-CoV-2, u oare i
medii care nu necesita
suport de oxigen

SARS-CoV-2

45.

Implementarea noilor
metodologii în
furnizarea serviciilor
de s tate de bun
calitate la femeie i
copil, conform
protocoalelor

Instruiri periodice cu privire la
legisla ia din domeniu Num r instruiri Direc ia de S tate

Public  Neam

46.

Prevenirea
abandonului în sec iile
care supravegheaz
copii

Ac iuni de consiliere Num r ac iuni Direc ia de S tate
Public  Neam

47.

Promovarea s ii
i educa ia pentru

tate prin
campanii, conform
Calendarului aprobat
de MS. Campanii de
informare-educare a
popula iei prilejuite de
situa ii epidemiologice

Ac iuni de promovare i campanii de
informare Num r ac iuni Direc ia de S tate

Public  Neam
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speciale

48.

Organizarea activit ii
din unit ile medicale
comodate/
concesionate/
particulare

Activitatea de îndrumare i control Num r ac iuni Direc ia de S tate
Public  Neam

49.

Îndrumarea
cet enilor neînscri i
pe listele unui medic
de familie pentru
ob inerea accesului la
servicii de s tate

Activit i de consiliere Num r ac iuni Direc ia de S tate
Public  Neam

50.
Monitorizarea
activit ii de asisten
medical  comunitar

Activit i de îndrumare i control Num r ac iuni Direc ia de S tate
Public  Neam

Îmbun irea st rii
de s tate a
popula iei prin
cre terea calit ii
serviciilor preventive
i instituirea m surilor

pentru combaterea
bolilor transmisibile

Realizarea vaccin rilor conform
calendarului na ional de
vaccin ri; derularea
subprogramului de vaccinare a
grupelor popula ionale la risc,
prin:
-preluarea, transportul,
depozitarea i distribuirea la
nivel local c tre furnizorii de
servicii medicale a vaccinurilor
i materialelor necesare

administ rii acestora în condi ii
de maxim  siguran ;
-identificarea comunit ilor la
risc cu acoperire vaccinal
suboptimal i organizarea
campaniilor suplimentare de
recuperare a restan ierilor la
vaccinare.

Num r ac iuni Direc ia de S tate
Public  Neam
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Supravegherea principalelor boli
infec ioase pentru prevenirea
apari iei epidemiilor i instituirea

surilor de control

Num r cazuri Direc ia de S tate
Public  Neam

Monitorizarea evolu iei infec iei HIV Num r cazuri Direc ia de S tate
Public  Neam

Monitorizarea TBC, supravegherea
epidemiologic i controlul focarelor Num r cazuri Direc ia de S tate

Public  Neam

51.

Supravegherea
ii popula iei

prin monitorizarea
factorilor determinan i
din mediul de via

Supravegherea calit ii apei potabile
i a îmboln virilor în rela ie cu apa

nepotabil
Num r probe recoltate sau analizate Direc ia de S tate

Public  Neam

Monitorizarea i evaluarea modului
de gestionare a de eurilor medicale

Num r de ac iuni de îndrumare i
control

Direc ia de S tate
Public  Neam

52.

Prevenirea
îmboln virilor prin
supravegherea st rii
de s tate a copiilor
i tinerilor din

colectivit i

Monitorizarea condi iilor igienico-
sanitare în colectivit ile de copii i
tineri

Num r de ac iuni de îndrumare i
control

Direc ia de S tate
Public  Neam

53.

Protejarea s ii i
prevenirea
îmboln virilor asociate
factorilor de risc
alimentari i de
nutri ie

Supravegherea calit ii alimentelor
i prevenirea toxiinfec iilor

alimentare
Num r probe recoltate/analizate Direc ia de S tate

Public  Neam

54.

Îmbun irea st rii
de s tate a
popula iei prin
promovarea unui stil
de via  s tos i
combaterea
principalilor factori de
risc

Monitorizarea i prevenirea
îmboln virilor asociate factorilor de
risc ocupa ionali

Num r ac iuni de îndrumare i control Direc ia de S tate
Public  Neam

CAP. IX – MINISTERUL MEDIULUI, APELOR I P DURILOR
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55.

Cre terea rezilien ei la
dezastrele cauzate de
riscurile naturale
accentuate de
schimb rile climatice

Verificarea modului în care sunt
între inute i salubrizate cursurile de
ap  în vederea asigur rii scurgerii
apelor mari.

Documenta ii elaborate
Volume de lucr ri realizate

Sistemul de Gospod rire
a Apelor Neam

Dezvoltarea capacit ii de
interven ie i r spuns a structurilor
responsabile cu managementul
situa iilor de urgen

Num r planuri de ap rare împotriva
inunda iilor, ghe urilor i polu rilor
accidentale ale Comitetelor locale
pentru situa ii de urgen  verificate

56.
Asigurarea utiliz rii
durabile a resurselor
de ap

Extinderea serviciului public de
alimentare cu ap i canalizare în
contextul implement rii Directivei
Cadru a Apei i a directivelor
subsecvente

Nr. acte reglementare emise pentru
sisteme de alimentare cu ap i
canalizare, sta ii de tratare i sta ii de
epurare a apelor uzate

Sistemul de Gospod rire
a Apelor Neam

Îndeplinirea m surilor din Planul de
Management al Bazinului hidrografic
Siret pentru atingerea st rii bune a
apelor privitor la presiunile
hidromorfologice

Nr. controale la acumul ri
Nr. controale de verificare a st rii de
cur enie a albiilor i malurilor de
ap , monitorizarea modului de
gestionare a de eurilor la nivelul
autorit ilor publice locale, urm rirea
realiz rii m surilor specificate în
actele de control
Nr. controale la folosin e de ap

Sistemul de Gospod rire
a Apelor Neam

Transparentizarea calit ii apei –
dezvoltarea unui portal i a re elei
na ionale de monitorizare a calit ii
apei; reglementarea unui sistem
coerent de verificare a calit ii
apelor bazat pe principiile enun ate
de directivele europene

Nr. probe/analize pentru
monitorizarea apelor de suprafa ,
ape uzate i ape subterane, efectuate
conform Manualului de Operare
pentru anul 2021 al Laboratorului de
calitate a apelor

Sistemul de Gospod rire
a Apelor Neam

57.
Furnizarea de servicii
accesibile tuturor
privind apa

Realizarea unei strategii na ionale
coerente pentru ape uzate i
cre terea gradului de dezvoltare a
re elelor de canalizare i de ape
uzate

Num r controale
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58.

Restaurarea i
protec ia zonelor
inundabile în vederea
refacerii sistemelor
hidrografice

Verificarea anual  a st rii tehnice a
lucr rilor hidrotehnice cu rol de
ap rare împotriva inunda iilor

Num r note conceptuale/ teme de
proiectare întocmite

Sistemul de Gospod rire
a Apelor Neam

59.

Protec ia albiilor
râurilor i combaterea
furtului de material cu
ajutorul solu iilor
digitale inteligente

Verificarea agen ilor economici i
institu iilor administra iei publice
locale care desf soar  activit i de
exploatare agregate minerale din
albiile, malurile cursurilor de ap ,
din terase i cuvetele lacurilor, cât
i a celor care de in sta ii de

sortare-sp lare agregate minerale i
instala ii de recirculare a apei

Num r controale în toate zonele în
care este necesar  reprofilarea i
regularizarea albiilor, cu valorificarea
materialului rezultat, sta ii de sortare
a agregatelor minerale

Sistemul de Gospod rire
a Apelor Neam

60.

Înt rirea capacit ii
de control în domeniul
protec iei  mediului
conform H.G.
1005/2012 privind
Organizarea i
func ionarea G rzii
Na ionale de Mediu

Implementarea la nivel jude ean a
Regulamentului de organizare i
func ionare a Comisariatului
Jude ean

Îndeplinire m suri ROF
Comisariatul Jude ean al

rzii Na ionale de
Mediu

Cre terea nivelului de preg tire
profesional  a personalului prin
organizarea de instruiri la nivel
jude ean i /sau na ional în
domeniul protec iei mediului

Num r cursuri preg tire Comisariatul Jude ean al
rzii Na ionale de

Mediu

61.

Managementul apelor
i solului/calitatea

aerului/ situri
contaminate i
chimicale

Ac iuni de control
planifivate/neplanificate

Num r controale
Num r m suri de conformare
Nr. agen i economici pentru care a
fost suspendat  activitatea
Nr. sesiz ri înaintate c tre organele
de cercetare penal

Comisariatul Jude ean al
rzii Na ionale de

Mediu

Realizarea inventarului si colectarea
datelor privind informa ii referitoare
la substan e i amestecuri
reglementate prin Reg (CE) nr.
1272/ 2008 privind clasificarea,

Nr. dosare SCP finalizate/validate în
baza de date aferenta aplicatiei SCP
dezvoltata in cadrul SIM ANPM

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam
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etichetarea i ambalarea
substan elor i amestecurilor
chimice periculoase
Actualizarea listei (inventarului)
siturilor poten ial
contaminate/contaminate/remediate
la nivelul jude ului Neam

Nr. situri poten ial
contamminate/contaminate/remediate

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

62.

Combaterea
schimb rilor climatice

Colectarea datelor de la nivel
jude ean pentru realizarea
Inventarului Na ional de Emisii de
Gaze cu Efect de Ser  (INEGES) i
transmiterea acestora la ANPM

Num r de agen i economici care
raporteaz

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Urm rirea transparentiz rii datelor
de calitate a aerului prin afi area pe
www.calitateaer.ro

Afi area în timp real a tuturor datelor
Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Realizarea inventarului operatorilor
economici care desf oar  activit i
cu substan ele reglementate prin
Regulamentul (CE) nr. 517/2014
privind anumite gaze fluorurate cu
efect de ser  (GFS) si colectarea
datelor aferente activitatii

Nr. dosare GFS finalizate/validate în
baza de date aferenta aplicatiei SCP
dezvoltata in cadrul SIM ANPM

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Realizarea inventarului operatorilor
economici care desf oar  activit i
cu substan ele reglementate prin
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
care epuizeaz  stratul de ozon
(ODS) si colectarea datelor aferente
activitatii

Nr. dosare ODS finalizate/validate în
baza de date aferenta aplicatiei SCP
dezvoltata in cadrul SIM ANPM

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Ac iuni de educa ie pentru protec ia
mediului i în probleme de
schimb ri climatice în coli i în
afara lor

Num r ac iuni

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

63. Realizarea bazei de date privind Nr. înregistr ri finalizate în baza de Agen ia pentru Protec ia

http://www.calitateaer.ro/
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Reciclare i economie
circular

ambalajele i de eurile de ambalaje,
în vederea monitoriz rii atingerii
obiectivelor de valorificare si
reciclare prev zute în Tratatul de
Aderare

date SIM Mediului Neam

Reducerea cu cel pu in 75% a
cantit ii de eurilor care ajung în
depozitele de de euri conforme, din
totalul de eurilor generate, pân  în
anul 2025;
Cantitatea de de euri de hârtie,
metal, plastic i sticl  din de eurile
municipale colectate separat
reprezint  70 % începând cu anul
2022 din cantitatea total  generat
de de euri de hârtie, metal, plastic
i sticl  din de eurile municipale

Informarea operatorilor de salubritate
de noile prevederi legale din OUG nr.
92/2021

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Monitorizarea cantit ilor de de euri
de echipamente electrice i
electronice (DEEE) colectate/
valorificate, reutilizate i reciclate

Nr. înregistr ri finalizate în baza de
date SIM

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Realizarea inventarului si colectarea
datelor de la operatorii economici
autoriza i pentru colectarea i
tratarea vehiculelor scoase din uz
(VSU) privind gestionarea
materialelor rezultate din activitatea
de tratare

Nr raport ri finalizate/validate
transmise la ANPM/ in baza de date
aferenta aplica iei VSU dezvoltata in
cadrul SIM ANPM

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Realizarea anchetei statistice anuale
(SD) prin care se  colecteaz  si
valideaz  datele privind  generarea
i gestionarea de eurilor la nivel

jude ean

Nr. înregistr ri finalizate în baza de
date SIM

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Monitorizarea stadiului Modific ri ap rute în cadrul SMID Agen ia pentru Protec ia
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implement rii SMID Neam Neam Mediului Neam
Realizarea inventarului si colectarea
datelor de la operatorii economici
autoriza i pentru colectarea i
tratarea de eurilor de baterii si
acumulatori conform prevederilor
Ord. 1399/2032/2009

Nr raport ri colectate de la operatorii
economici. Nr. Raport ri
finalizate/validate  transmise la
ANPM/ in baza de date aferenta
aplica iei Baterii dezvoltata in cadrul
SIM de c tre ANPM

Realizarea  inventarului si
colectarea datelor de la operatorii
economici care gestioneaz  uleiuri
uzate conform prevederilor OUG
92/2021

Nr raport ri colectate de la operatorii
economici. Nr. Raport ri
finalizate/validate  transmise la
ANPM/ in baza de date aferenta
aplica iei UU dezvoltata in cadrul SIM
de c tre ANPM

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Realizarea  inventarului si
colectarea datelor de la operatorii
economici care gestioneaza
echipamente cu con inut de  PCB

Nr. raport ri finalizate/validate în
baza de date aferenta aplica iei PCB
dezvoltata in cadrul SIM ANPM

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Monitorizarea Planului Jude ean de
Gestionare a De eurilor - PJGD

Stadiul monitoriz rii  PJGD Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Monitorizarea reducerii de eurilor
care ajung în depozitele de de euri,
din totalul de eurilor generate

inta de euri sortate, depozitate ,
reciclate

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Inventarierea operatorilor economici
care reutilizeaz  de euri în procesul
de produc ie

Num r operatori autoriza i în aceast
perioada

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Inventarierea operatorilor economici
care reutilizeaz  de euri din plastic
în procesul de produc ie

Num r operatori autoriza i în aceast
perioada

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Inventarierea operatorilor economici
care colecteaz /trateaz  de euri

Num r operatori autoriza i în aceast
perioada

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

64.

Calitatea aerului i
protec ia atmosferei

Dezvoltarea i optimizarea Re elei
Na ionale de Monitorizare a Calit ii
Aerului (RNMCA) prin
restructurarea/reconfigurarea i prin

Nr. sta ii noi montate în judetul
Neam

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam
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instalarea unor puncte noi de
surare utilizând diferite surse de

finan are (Fondul de Mediu, fonduri
europene etc.)
Urm rirea func ion rii sta iilor
automate din cadrul Re elei
Na ionale de Monitorizarea a
Calit ii Aerului (RNMCA) din Piatra
Neam , Roman i Ta ca.

Numar indicatori m sura i Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Asigurarea finan rii pentru
prestarea serviciilor de între inere
necesare func ion rii
echipamentelor instalate în sta iile
de monitorizare a calit ii aerului

Num r Formulare de Solicitare a
Opreratorului Local (FSOL)

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Raportarea anual privind evaluarea
calit ii aerului în anul 2021

Întocmirea formatului de raportare a
datelor m surate în anul 2021

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Dezvoltarea unui sistem unic,
interactiv de inventariere a emisiilor
de poluan i în aer, prin crearea unei
baze de date în conformitate cu
cerin ele directivei INSPIRE.
Reducerea emisiilor de elemente
poluante în atmosfer  va presupune
un set de m suri legislative care s
încurajeze marii poluatori s  adopte
tehnologii specifice de filtrare a
emisiilor atmosferice, în
conformitate cu legisla ia
european ;

Nr. agen i economici inclusi în baza
de date

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Realizarea Inventarului Jude ean de
Emisii pentru anul 2021 în baza de
date creat  la nivel na ional

Nr. agen i economici care au raportat
emisii în aplica ia SIM F2

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Urm rirea sistemului de alert /
avertizare prin  e-mail pentru

Num r alerte/avertiz ri transmise Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam
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avertizarea reprezentan ilor
autorit ilor de protec ia mediului în
cazul înregistr rii unor evenimente/
avarii/ întreruperi în func ionarea
echipamentelor din RNMCA
Revizuirea clasific rii în regimuri de
evaluare a calit ii aerului a ariilor
din zonele i aglomer rile prev zute
în  Legea nr. 104/2011 pe baza
datelor furnizate de RNMCA i a
rezultatelor studiului de modelare
matematic  a dispersiei poluan ilor
emi i în aer

Realizarea studiului i încadrarea în
regimuri de evaluare pe baza datelor
transmise  conform formatului
solicitat de MMAP

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Impunerea în autoriza iile de mediu
de m sur tori ale nivelului emisiilor
i/sau evaluarea acestora în special

pentru pulberi în suspensie

Nr. autoriza ii emise la care este
necesar  impunerea unor astfel de

suri

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Achizi ionarea de infrastructur
electric  de transport în comun

Achizi ionarea de c tre APM Neam  a
unui automobil electric

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Completarea Registrului Instala iilor
Medii de Ardere

Nr. agen i economici lua i în eviden Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Completarea bazei de date online
referitoare la instala iile de
incinerare i coincinerare

Nr. agen i economici Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Verificarea respect rii condi iilor din
autoriza ia integrat  de mediu
pentru obiectivele IPPC

Nr. agen i economici verifica i Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Urm rirea implement rii
prevederilor Legii 59/2016
(Directiva Seveso) la obiectivele
inventariate
Actualizarea  registrului Seveso din
cadrul SIM ANPM

Nr. inspectii Seveso realizate

Nr. amplasamente actualizate in
registrul Seveso din SIM

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Realizarea inventarului si colectarea Nr. raport ri  finalizate/validate în Agen ia pentru Protec ia
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datelor de la operatorii economici
autorizati care se supun
prevederilor Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale – Anexa
7 COV

baza de date aferent aplicatiei COV
dezvoltata în cadrul SIM ANPM

Mediului Neam

65. Biodiversitate i arii
protejate

Verificarea amplas rii proiectelor,
planurilor i activit ilor operatorilor
economici în raport cu siturile din
re eaua Natura 2000 i stabilirea
condi iilor de realizare a
planurilor/proiectelor i de
desf urare a activit ilor din punct
de vedere al protej rii i conserv rii
ariilor naturale protejate

Nr. puncte de vedere documenta ii
Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Verificarea sesiz rilor primite din
teritoriu privind ac iunile de
distrugere a habitatelor i/sau
speciilor protejate din cadrul ariilor
naturale protejate

Nr. r spunsuri Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Evaluarea efectivelor speciilor de
carnivore mari (urs, lup, râs i pisic

lbatic ) de pe fondurile cinegetice
din jude

Nr. ac iuni evaluare Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Emiterea autoriza iilor pentru
recoltare/ capturarea, achizi ia sau
comercializarea unor plante i
animale din flora i fauna s lbatice

Nr. autoriza ii emise Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Evaluarea pagubelor produse de
specii strict protejate animalelor
domestice/ culturilor agricole

Nr. procese - verbale de constatare Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Participarea la ac iunile de
inventariere i evaluare a arborilor

to i din intravilanul localit ilor,
pentru care se solicit  aviz de t iere

Nr. avize pentru t ierea arborilor Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam
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Evaluarea gr dinilor zoologice Nr. fise de evidenta si lista colec ie
animale

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

Protec ia speciilor strict protejate
(urs, lup)

Nr.puncte de vedere pentru derogare Agen ia pentru Protec ia
Mediului Neam

CAP. X – MINISTERUL EDUCA IEI

66.

Crearea unor rute
complete pentru
profilurile teoretic,
profesional i
voca ional, care s
includ  toate
nivelurile de calificare.
Înv mântul
profesional redevine
un nod esen ial al
leg turii educa iei cu
pia a muncii,
nemaifiind considerat
o op iune negativ  a
candida ilor

Înv mânt profesional i
voca ional: Rute profesionale i
voca ionale pentru o societate
emergent

Nr. ac iuni de promovare/
monitorizare a inser iei absolven ilor
pe pia a muncii

Inspectoratul colar
Jude ean Neam
Unit i înv mânt
Parteneri educa ionali

67.

Managementul
unit ilor de
înv mânt:
Management
profesionist în fiecare
unitate de înv mânt

Programe de formare în domeniul
managementului educa ional Nr. activit i de formare în domeniul

managementului educa ional

Inspectoratul colar
Jude ean Neam
Unit i înv mânt
Parteneri educa ionali

Proiecte finan ate din fonduri
comunitare derulate la nivelul
unit ilor de înv mânt/jude ean

Nr. proiecte finan ate din fonduri
comunitare derulate la nivelul
unit ilor de înv mânt/jude ean

Proiecte derulate în vederea
rezolv rii situa iilor de înv mânt
cu toalete în curte, f  acces la
ap i canalizare sau f  internet

Nr. proiecte derulate în vederea
rezolv rii situa iilor de înv mânt cu
toalete în curte, f  acces la ap i
canalizare sau f  internet

Proiecte de reabilitare a colilor cu
risc seismic sau cu vulnerabilit i
care afecteaz  semnificativ procesul
educa ional (în func ie de situa iile

Nr. proiecte de reabilitare a colilor cu
risc seismic sau cu vulnerabilit i care
afecteaz  semnificativ procesul
educa ional
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identificate)

68.

Administrarea
programelor de
formare continu
pentru personalul
didactic

Activit i/ ini iative/ parteneriate
realizate între înv mântul superior
i cel preuniversitar

Nr. activit i/ ini iative/ parteneriate

Inspectoratul colar
Jude ean Neam
Unit i înv mânt
Parteneri educa ionali

Activit i metodice i tiin ifice Nr. activit i metodice i tiin ifice
Cadre didactice înscrise la
programele de perfec ionare
tiin ific , psihopedagogic i

didactic

Nr. cadre didactice înscrise la
programe de perfec ionare a preg tirii
tiin ifice i psihopedagogice i

didactice
Cadre didactice înscrise la
programele de perfec ionare în
domeniul evalu rii înv mântului

Nr. cadre didactice înscrise la
programe de formare în domeniile
conducerii, îndrum rii i evalu rii
înv mântului

Cadre didactice care ob in
definitivarea i gradele didactice II
i I

Nr. cadre didactice (% care au
ob inut definitivatul)

Cadre didactice înscrise la programe
de conversie profesional

Nr. cadre didactice înscrise la
programe de conversie profesional

69.
Educa ia timpurie -
acces pentru to i copiii
în cre e i gr dini e

Evaluarea complex  a copiilor la
intrarea în sistemul de educa ie în
special la cre i la intrarea în
gr dini .

Num r activit i

Inspectoratul colar
Jude ean Neam
Unit i înv mânt
Parteneri educa ionali

70.

Înv mânt primar i
secundar - servicii
educa ionale de
calitate pentru to i
elevii

Ac iuni derulate în coal  privind
derularea ratei de p sire timpurie
a colii

Num r activit i
Inspectoratul colar
Jude ean Neam
Unit i înv mânt
Parteneri educa ionali
CJRAE Neam
Casa Corpului Didactic
Furnizori de programe
de formare

Activit i de consiliere i orientare
(inclusiv logopedie) - în func ie de
solicit rile beneficiarilor

Num r activit i

Cadre didactice participante la
programe de formare privind
arhitectura curricular i integrarea
tehnologiei în procesul educa ional

Num r cadre didactice participante

Activit i care vizeaz  valorificarea
evalu rilor na ionale i a evalu rilor Num r activit i
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curente, în vederea realiz rii
interven iilor remediale pentru
asigurarea progresului colar

71.
Configurarea unui
Program na ional
integrat

Continuarea programelor de sprijin
financiar pentru familiile cu
posibilit i reduse: Bani de liceu,
Euro 200, programul de rechizite,
burse sociale etc.

Num r beneficiari

Inspectoratul colar
Jude ean Neam
Unit i înv mânt

Aplicarea unui sistem unitar de
acordare de burse: burse
profesionale, burse de merit, burse
de performan  etc.

Num r beneficiari

Continuarea Programului na ional
pentru conectarea colilor la
internet având ca scop conectarea
la internet a tuturor unit ilor i
institu iilor de înv mânt, cu
prec dere a unit ilor de
înv mânt preuniversitar din
localit i situate în mediul rural,
mediul urban cu pân  la 10.000 de
locuitori, precum i a celor din zone
izolate i/sau defavorizate, care nu
au o conexiune performant  la
internet.

Num r unit i de înv mânt
conectate la internet

CAP. XI – MINISTERUL MUNCII I SOLIDARIT II SOCIALE

72. Digitalizarea

Activitatea de control din domeniul
rela iilor de munc i al securit ii i

ii în munc . În plus, se
preconizeaz  ca proiectul REGES-
ONLINE s  digitalizeze rela ia
inspectoratelor teritoriale de munc
cu angajatorii, facilitând
transmiterea datelor privind

Sistem informatic, semn turi
electronice, simplificarea procedurii
de notificare

Inspectoratul Teritorial
de Munc  Neam
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angaja ii i contractele individuale
de munc  ale acestora
Depunerea online a documentelor
pentru înregistrarea beneficiarilor i
acordarea de presta ii, posibilitatea
de a se înregistra i de a participa la
cursuri de formare online i
evaluarea competen elor
profesionale, sesiuni de consiliere
online i modernizarea
infrastructurii

Rezultate efective
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei
de Munc  Neam

Opera ionalizarea platformei digitale
pentru punerea în aplicare a
venitului minim de incluziune. În
acest sens, se are în vedere
dezvoltarea unor instrumente de
comunicare în timp real cu cet enii
i de gestionare electronic  a

dosarelor referitoare la beneficiile i
presta iile sociale

Rezultate efective
Agen ia Jude ean
pentru Pl i i Inspec ie
Social  Neam

Digitalizarea bazelor de date,
precum i a modului de
coresponden  cu beneficiarii
serviciilor oferite

Rezultate efective

Casa Jude ean  de
Pensii NeamEvaluarea dosarelor de pensii prin

transpunerea tuturor dosarelor de
pensii din format letric în format
electronic

Num r dosare prelucrate

73.

Cre terea gradului de
informare a
angajatorilor i
angaja ilor cu privire
la legisla ia muncii
(rela ii de munc ,

Activit i de informare a angaja ilor
i angajatorilor

Num r angajatori/angaja i informa i Inspectoratul Teritorial
de Munc  Neam
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securitate i s tate
în munc )

74.

Cre terea gradului de
conformare a
angajatorilor privind
respectarea legisla iei
în domeniul rela iilor
de munc i în
domeniul securit ii i

ii în munc

Verific ri privind modul în care
angajatorii respect  prevederile
legale în domeniu

Num r controale
Num r sanc iuni contraven ionale
Valoare sanc iuni contraven ionale

Inspectoratul Teritorial
de Munc  Neam

75.

Cre terea gradului de
conformare a
angajatorilor referitor
la respectarea
prevederilor legale
privind stabilirea
salariului de baz
minim brut pe ar
garantat în plat

Activitatea de verificare a
angajatorilor Num r controale

Num r sanc iuni
Inspectoratul Teritorial
de Munc  Neam

76.

Verificarea modului în
care angajatorii
respect  prevederile
Legii nr.62/2011
privind dialogul social,
republicat , cu
modific rile i
complet rile ulterioare

Reuniuni ale Consiliului Consultativ
Tripartit constituit la nivelul ITM
Neam , ale Comisiei de Dialog
Social
Particip ri ale inspectorilor de
munc  la edin ele CSSM organizate
la nivelul angajatorilor

Num r reuniuni
Num r particip ri Inspectoratul Teritorial

de Munc  Neam

77.

Mediatizarea
beneficiilor aduse prin
asigurarea în sistemul
public de pensii

Activit i de informare Num r inform ri Casa Jude ean  de
Pensii NeamÎmbun irea st rii de s tate a

asigura ilor
Num r bilete acordate

78.
Gestionarea eficient
a resurselor alocate
sistemului public de

Presta ii AMBP acordate –pentru
incapacitate temporar  de munc ,
desp gubiri de deces, dispozitive

Num r tablouri de prevenire AMBP
întocmite
Num r presta ii acordate

Casa Jude ean  de
Pensii Neam
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pensii i sistemului de
asigurare la accidente
de munc i boli
profesionale

medicale pentru recuperare i
reabilitare, compensa ii pentru
atingerea integrit ii, decont ri
servicii i presta ii medicale,
indemniza ii pentru concedii
medicale

79.
Cre terea
contribu iilor c tre
Pilonul II de pensii

Cre terea cu un punct procentual
de la 3,75%, cât este în prezent,
dup  transferul contribu iilor sociale
în sarcina angaja ilor, pân  la
4,75% în 2024

Rezultate efective Casa Jude ean  de
Pensii Neam

80.

Implementarea
reformei privind
venitul minim de
incluziune (VMI)
conform celor
asumate în cadrul
Planului national de
redresare si rezilienta.

Îndrumare metodologic  a
autorit ilor i institu iilor cu atribu ii
în domeniul asisten ei sociale prin
care sunt promovate drepturile
familiei, copilului, persoanelor cu
handicap, persoanelor vârstnice,
victimelor violen ei în familie,
precum i al grupurilor vulnerabile.

Num r actiuni

Agen ia Jude ean
pentru pl i i Inspec ie
Social  Neam

Ac iuni de control i îndrumare
pentru aplicarea unitar  a legisla iei
i strategiilor în domeniu, la nivel

teritorial.

Num r actiuni

Elaborarea i monitorizarea Planului
jude ean de combatere a excluziunii
sociale pentru anul 2022

Planul elaborat

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

Programe implementate

Monitorizarea utiliz rii subven iilor
acordate asocia iilor i funda iilor
române cu personalitate juridic  din
domeniul de activitate de asistenta

Num r beneficiari
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sociala a persoanelor si familiilor
aflate in dificultate

81.

Adaptarea
mecanismului de
dezinstitu ionalizare,
orientat pe alternative
de via  independent
sau semiindependent
în comunit ile urbane
i suburbane, pentru a

evita perpetuarea
izol rii i lipsa de
servicii .

Coordonarea procesului de
acreditare a  furnizorilor de servicii
sociale. Num r furnizori acredita i

Agen ia Jude ean
pentru pl i i Inspec ie
Social  Neam

Promovarea parteneriatului public-
privat Num r parteneriate

Specializarea personalului în
domeniul inform rii i consilierii
grupurilor vulnerabile privind
beneficiile sociale acordate de
AJPIS.

Num r beneficiari

82.

Promovarea incluziunii
i protec iei sociale

prin asigurarea unui
sistem de asisten
social  bazat pe un
mecanism institu ional
de identificare,
evaluare i interven ie
pentru toate cazurile
de risc social.

Ra ionalizarea diferitelor tipuri de
asisten  social  acordate atât
familiilor, cât i persoanelor fizice Num r ac iuni/controale

Agen ia Jude ean
pentru pl i i Inspec ie
Social  Neam

83.

Dezvoltarea unui
sistem integrat de
management al
informa iilor din
domeniul asisten ei i
beneficiilor sociale.

Monitorizarea calit ii serviciilor
oferite familiei si respectiv copilului,
serviciilor pentru persoane cu
handicap, serviciilor  pentru
vârstnici i pentru persoane aflate în
stare de dependen .

Num r ac iuni evaluare sau
monitorizare

Agen ia Jude ean
pentru pl i i Inspec ie
Social  Neam

84.

Promovarea
principiilor egalit ii
de anse i gen

Administrarea si gestionarea
beneficiilor sociale acordate de la
bugetul de stat intr-un sistem unitar
de plata

Num r beneficii sociale
Agen ia Jude ean
pentru pl i i Inspec ie
Social  Neam

85. Îmbun irea Stimularea societ ii civile pentru Num r ac iuni Agen ia Jude ean
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procedurilor de
realizare a Inspec iei
Sociale

dezvoltarea activit ii de prestare a
serviciilor sociale din domeniul
protec iei drepturilor copilului

pentru pl i i Inspec ie
Social  Neam

86.

Asigurarea eficientei
în finantarea
serviciilor de îngrijire
pe termen lung,
îmbunatatirea
sistemului actual de
asistenta sociala a
persoanelor vârstnice,
în special a sistemului
de servicii de îngrijire
pe termen lung,
dezvoltarea unui
program de îngrijire
pe termen lung si
implementarea
politicilor publice
pentru promovarea
îmb trânirii active si
protectia persoanelor
vârstnice.

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;
- monitorizarea aplicarii prevederilor
legale privind formarea profesionala
a adultilor;
-autorizarea furnizorilor de formare
profesionala

Num r de beneficii

Agen ia Jude ean
pentru pl i i Inspec ie
Social  Neam

Încurajarea parteneriatului public-
privat în domeniul dezvolt rii i
profesionaliz rii centrelor medico-
sociale destinate îngrijirii persoanele
vârstnice

Num r ac iuni

87. Ocuparea for ei de
munc i omaj

Medierea persoanelor neîncadrate
în munc , în vederea ocup rii unui
loc de munc  corespunz tor cu
preg tirea, aptitudinile, experien a
i interesele acestora

Num r persoane mediate

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei
de Munc  Neam

Stimularea ocup rii persoanelor
aflate în c utarea unui loc de
munc  prin acordarea din Bugetul
asigur rilor pentru omaj a unei
aloca ii lunare, omerilor
indemniza i care se încadreaz  în
munc  în perioada când se aflau in

Num r omeri indemniza i
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omaj

88.

Implementarea
surilor active i

preventive pentru
omeri, pentru

persoanele inactive,
precum i pentru
persoanele supuse
riscului pierderii
locului de munc

Stimularea mobilit ii for ei de
munc  prin acordarea unei prime de
încadrare sau prima de  instalare
sau prima de relocare

Num r prime acordate

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei
de Munc  Neam

Încadrarea persoanelor defavorizate
prin încheierea de contracte de
solidaritate, în baza Legii
nr.76/2002

Num r persoane încadrate

Încadrarea în munc  a omerilor
care mai au 5 ani pân  la pensie Num r omeri angaja i

Accesarea de fonduri europene
pentru dezvoltarea si
implementarea masurilor active de
ocupare.

Num r proiecte

89.

Sprijinirea
angajatorilor pentru a
încadra persoane din
rândul omerilor

Stimularea agen ilor economici de a
angaja for  de munc , prin
subven ionarea locurilor de munc
ce urmeaz  a fi ocupate de
persoane provenite din anumite
categorii defavorizate pe pia a
muncii

Num r tineri absolven i ai unei forme
de înv mânt
Num r tineri neets
Num r someri de lunga durata
Num r omeri în vârst  de peste 45
ani /num r omeri între in tori unici
de familie
Num r persoane cu handicap

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei
de Munc  Neam

Organizarea „Bursei locurilor de

munc ” destinat  atât persoanelor

neocupate, aflate în eviden ele

A.J.O.F.M., cât i a viitorilor

absolven i promo ia anului 2022

Num r activit i

90. Formare profesional Consilierea elevilor din anii terminali Num r consilieri Agen ia Jude ean
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din licee i coli profesionale din
jude :
- cunoa terea de c tre elevi a
oportunit ilor pe pia a muncii,
prezentarea tehnicilor de c utare a
unui loc de munc

pentru Ocuparea For ei
de Munc  Neam

91.

Stimularea form rii
profesionale prin
stabilirea unei rate
minime de participare
a omerilor la cursuri
de formare
profesional

Organizarea de cursuri de formare
profesional , destinate în special
omerilor

Num r absolven i cursuri
Num r absolven i încadra i în munc

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei
de Munc  Neam

92. Stimularea mobilit ii
for ei de munc

Intensificarea mediatiz rii întregii

game de servicii si facilit i oferite

de A.J.O.F.M. atât persoanelor

aflate în c utarea unui loc de

munc  cat i angajatorilor

Comunicate de pres / materiale

informative privind serviciile prestate

de c tre agen ie, oportunit ile de

formare profesional , facilit ile

materiale oferite atât omerilor cât i

angajatorilor

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei
de Munc  Neam

93.

Prevenirea separ rii
copiilor de familie;
sprijin pentru familiile
monoparentale pentru
îmbun irea
angajabilit ii i
autonomiei p rintelui
singur;
combaterea violen ei

Prevenirea abandonului copilului,
protec ia copilului în mediul familial.

Num r copii men inu i în familie, prin
acordarea de servicii specifice
Num r particip ri la emisiuni pe teme
specifice promov rii i protec iei
drepturilor copilului

Direc ia General  de
Asisten  Social i
Protec ia Copilului
Neam

Informarea popula iei privind
reglement rile legislative în
domeniul protec iei copilului

Num r spunsuri la solicit rile din
partea mass-media în scopul
con tientiz rii opiniei publice cu
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în familie, interven ie
multidisciplinar i
interinstitu ional
împotriva abuzului,
neglij rii, exploat rii i
a oric ror forme de
violen

privire la efectele în plan bio-psiho-
social ale maltrat rii copilului, în
scopul inform rii popula iei jude ului
i a mediatiz rii reglement rilor

legislative nou ap rute în domeniul
protec iei copilului

94.

Sprijinirea persoanelor
cu dizabilit i;
reabilitarea copiilor cu
dizabilit i

Terapii psihologice; asigurarea
tehnologiilor asistive - aparate de
mobilitate; echipe mobile pentru
asistarea/terapia la domiciliu a
persoanelor cu dizabilit i

Num r ac iuni

Direc ia General  de
Asisten  Social i
Protec ia Copilului
Neam

95.

Asigurarea echilibrului
socio-economic al
familiilor din mediul
urban i rural, al
familiei i persoanelor
de vârsta a treia, al
persoanelor cu
dizabilit i i al
familiilor
apar in toare

Stimularea persoanelor de vârsta a
treia, persoanelor cu dizabilit i i al
familiilor apar in toare

Num r persoane beneficiare de
legitima ii i bilete de c torie
Num r persoane beneficiare de
legitima ii de transport urban

Direc ia General  de
Asisten  Social i
Protec ia Copilului
Neam

CAP. XII – MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI I EGALIT II DE ANSE

96.
Cre terea num rului
de proiecte care se
adreseaz  tinerilor

Proiecte pentru tineret

Num r proiecte
Num r participan i
Num r tabere sociale/ pentru
persoane cu dizabilit i
Num r beneficiari

Direc ia Jude ean
pentru Sport i Tineret
Neam

97. Infrastructur  în
domeniul tineretului

Dezvoltarea programului na ional de
tabere sociale, tematice i na ionale

Num r campanii/num r tabere sociale
organizate

Direc ia Jude ean
pentru Sport i Tineret
Neam
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CAP. XIII – MINISTERUL CULTURII

98.

Protejarea i
punerea în valoare a
patrimoniului
cultural material

Dezvoltarea i implementarea unei
strategii de revitalizare a muzeelor
i punerea în valoare a

patrimoniului acestora pentru
crearea/g zduirea unor expozi ii
atractive pentru public

Num r expozi ii

Direc ia Jude ean
pentru Cultur  Neam

Respectarea condi iilor de
autorizare a laboratoarelor de
restaurare necorespunz toare i
adecvarea depozitelor improprii în
spa ii pentru gestionarea
corespunz toare a patrimoniului
mobil

Nr. verific ri respectare condi ii
autorizare laboratoare restaurare

Efectuarea de controale la
institu iile culturale (muzee i
biblioteci) vizând modul în care sunt
conservate bunurile de patrimoniu

Num r controale

99.

Protejarea i punerea
în valoare a
patrimoniului cultural
imaterial

Efectuarea de controale ce vizeaz
starea fizic i modul de folosire,
respectiv de între inere a
ansamblurilor i monumentelor
istorice din jude

Num r controale
Num r contraven ii aplicate

Direc ia Jude ean
pentru Cultur  Neam

Promovarea corect i eficient  a
activit ii Direc iei Jude ene pentru
Cultur  în cadrul unor campanii
anuale de comunicare public .

Num r campanii

Consolidarea rela iei cu mass-media
în scopul promov rii valorilor
culturale i artistice.

Num r conferin e pres /inform ri

Analizarea documentelor privind
interven ii la monumente istorice, în
zona de protec ie sau zonele
construite protejate i emiterea de

Num r avize/acorduri/comunic ri
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avize/comunic ri
Gestionarea cererilor de clasare
provenite de la persoanele fizice sau
institu ii nespecializate.

Num r cereri/dosare de clasare
întocmite

Emiterea i eliberarea obliga iilor de
folosin  a monumentelor istorice,
în baza prevederilor Legii 422/2001
republicat  (din oficiu i la cerere,
cu prioritate pentru obiective scoase
la vânzare sau concesionare i
obiectivele supuse interven iilor
autorizate); eliberarea, la cerere, a
documentelor privind dreptul de
preem iune

Num r obliga ii folosin  monumente
elaborate
Num r verific ri i controale efectuate
Exercitare drept preemp iune
monumente

CAP. XIV – MINISTERUL SPORTULUI

100.

Dezvoltarea resurselor
umane din domeniul
sportului i sprijinirea
sportului de
performan

Întocmirea calendarului sportiv
jude ean propriu Rezultat efectiv

Direc ia Jude ean
pentru Sport i Tineret
Neam

Organizarea unor întreceri sportive
sus inute i cofinan ate de Guvern

Num r competi ii/ întreceri organizate
Num r participan i
Num r particip ri ale DJTS

Dezvoltarea rela iilor de parteneriat
i încheierea unor protocoale de

colaborare cu administra ia public
local , Inspectoratul colar
Jude ean, Servicii Publice
Deconcentrate, mass-media, etc.

Num r protocoale

Programul “Între inerea,
func ionarea i dezvoltarea bazei
materiale sportive”. Între inerea i
modernizarea bazei materiale
sportive existente, asigurarea unor
dot ri în scopul asigur rii condi iilor
pentru preg tirea sportivilor i
pentru organizarea de competi ii

Rezultate efective
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na ionale i interna ionale oficiale,
lucr ri de remediere i verificare a
instala iilor termice, electrice i
lucr ri de igienizare

101.

Crearea unui sistem de
performan  a
antrenorilor prin care
vor fi obliga i s  se
perfec ioneze
permanent

Sprijinirea antrenorilor pentru
sus inerea examenelor de avansare Rezultate efective

Direc ia Jude ean
pentru Sport i Tineret
Neam

102.
Dezvoltarea i
promovarea sportului
de mas

Cre terea num rului de competi ii
sportive adresate copiilor i tinerilor,
organizate în colaborare cu
Ministerul Educa iei i diferitele
federa ii sportive na ionale

Num r competi ii
Num r participan i Direc ia Jude ean

pentru Sport i Tineret
Neam

Extinderea i stimularea sportului de
mas  prin mijloace moderne de
informare

Campanii de informare

CAP. XV – MINISTERUL JUSTI IEI

103.

Consolidarea luptei
anticorup ie i a luptei
împotriva criminalit ii
organizate

Prevenirea i combaterea corup iei.
Implementarea m surilor din
Strategia Anticorup ie pentru 2021 -
2024

Num r activit i Institu ia Prefectului –
jude ul Neam

Activit i specifice pentru prevenirea
i combaterea corup iei

Num r instruiri cu reprezentan ii DGA
Num r fapte de corup ie înregistrate
în perioada de raportare.

Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean
Neam

Num r instruiri cu reprezentan ii DGA
Num r fapte de corup ie înregistrate
în perioada de raportare.

Inspectoratul Jude ean
pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam

CAP. XVI – MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

104.
Cre terea gradului de
siguran i protec ie
a cet eanului

Asigurarea unei prezen e active în
segmentul stradal, în locurile i
mediile cu poten ial criminogen, în

Num r ac iuni Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam
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raport cu concluziile unor analize de
risc ce vor avea în vedere nevoile
de siguran  specifice fiec rei
comunit i sau grup vulnerabil,
urmare a adopt rii unei noi strategii
na ionale de ordine i siguran
public  care va conduce la
asigurarea unui grad ridicat de
siguran  a persoanelor,
comunit ilor i patrimoniului
acestora

105.

Cre terea siguran ei
rutiere prin
consolidarea
mecanismelor de
prevenire i combatere
a înc lc rii legisla iei
rutiere

Consolidarea mecanismelor de
prevenire i combatere a înc lc rii
legisla iei rutiere, prin utilizarea
sistemelor de monitorizare a
traficului rutier

Num r m suri

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam

106.

Implicarea activ i
profesionist  în
desf urarea de
activit i specifice în
contextul situa iei
generate de pandemia
cu virusul COVID-19

Luarea m surilor specifice pentru
prevenirea r spândirii virusului
SARS-COV2

Num r ac iuni
Num r m suri luate

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam
Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean
Neam

107.

Consolidarea preg tirii
fizice, tactice i de
utilizare a mijloacelor
din dotare de c tre
personalul institu iei,
inând cont de

specificul misiunilor în
teren

Preg tirea practic  a poli tilor prin
participarea la sesiuni de instruire în
domeniile preg tire fizic i
autoap rare, conducere auto
defensiv  în regim prioritar,
preg tire tactic i trageri cu
armamentul din dotare

Num r sesiuni de instruire efectuate

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam

108. Implementarea noii Cre terea nivelului de preg tire Num r de poli ti participan i la Inspectoratul de Poli ie
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concep ii de recrutare,
formare i evolu ie
profesional  a
personalului, adoptat
pentru perioada 2021
- 2025

profesional  prin participarea la
cursurile de perfec ionare, cursuri
de schimbare de profil, etc.

forme de preg tire profesional Jude ean Neam

Num r angaja i participan i la cursuri
de perfec ionare

Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean
Neam
Inspectoratul Jude ean
pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam

109.

Consolidarea
mecanismelor de
realizare a comunic rii
publice

Consolidarea mecanismelor de
realizare a comunic rii publice,
amplificarea eforturilor pentru a
corecta i a completa informarea
cet eanului cu privire la
evenimentele de interes i subiecte
care vizeaz  activitatea
personalului/structurilor MAI.

Num r comunicate/inform ri

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam
Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean
Neam
Inspectoratul Jude ean
pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam

110.

Siguran a colar -
punerea în aplicare a
prevederilor Planului
Teritorial Comun de
Ac iune încheiat la
nivelul jude ului i a
planurilor de ac iune
încheiate cu
autorit ile publice
locale în vederea
cre terii siguran ei în
spa iile colare sau
adiacente acestora

Cre terea siguran ei civice în zona
institu iilor de înv mânt
preuniversitar prin organizarea de
ac iuni pe linia prevenirii delicven ei
juvenile i victimiz rii minorilor

Num r de ac iuni
Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam

Num r de ac iuni
Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean
Neam

Num r de ac iuni

Inspectoratul Jude ean
pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam

111. Eficientizarea
managementului

Consolidarea capacit ii de
interven ie i de reac ie a
structurilor prin îmbun irea

Num r de poli ti pentru care au fost
actualizate datele antropometrice
(fi e)

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam
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resurselor logistice
i financiare

suportului logistic Num r de poli ti echipa i
Num r de poli ti dota i

Îmbun irea suportului logistic al
misiunilor i cre terea din punct de
vedere al înzestr rii, a capacit ii de
reac ie i interven ie a structurilor

Num r autospeciale achizi ionate

Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean
Neam

112.

Perfec ionarea
surile de protec ie

a informa iilor
clasificate
gestionate, inclusiv
prin cre terea
culturii de securitate
a personalului

Cre terea nivelului de cunoa tere i
aplicare a prevederilor legale privind
gestionarea informa iilor clasificate

Num r instruiri Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam

Num r instruiri
Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean
Neam

Num r instruiri Inspectoratul Jude ean
pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam

113.

Reducerea deficitului
de personal/
organizarea i
desf urarea
concursurilor pentru
ocuparea posturilor
vacante/încadrarea
posturilor vacante cu
cadre

Diminuarea deficitului de personal la
nivelul structurilor MAI

Num r de ofi eri/agen i de poli ie
încadra i

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam

Num r de cadre încadrate Inspectoratul Jude ean
pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam

Efectuarea modific rilor
organizatorice pentru optimizarea
activit ii în func ie de nevoile
fiec rei structuri în parte

Num r de cadre încadrate Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean
Neam

114.

Consolidarea
Sistemului Na ional
Integrat pentru
Situa ii de Urgen

Intensificarea controalelor la
investi ii care au fost puse în
func iune f  a solicita ob inerea
autoriza iei de securitate la incendiu
sau protec ie civil i efectuarea
demersurilor pentru intrarea în
legalitate a cazurilor depistate

Num r controale Inspectoratul Jude ean
pentru Situa ii de
Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam

Desf urarea unor activit i de
control la obiectivele la care au

Num r controale Inspectoratul Jude ean
pentru Situa ii de
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acces publicul precum i la
obiectivele cu risc mare la
producere a situa iilor de urgen

Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam

CAP. XVII – MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

115.

Consolidarea
parteneriatelor i
rela iilor strategice
bilaterale, precum i
identificarea unor
oportunit i de
dezvoltare a unor
rela ii importante
pentru România

Promovarea jude ului prin
sus inerea activit ilor de cooperare
cu parteneri comunitari i realizarea
unor ac iuni destinate cet enilor
din diaspora

Num r activit i realizate
Num r situa ii actualizate
Num r campanii de promovare
Dinamizarea activit ii de rela ii
externe (nr. vizite protocolare ale
unor ambasadori/ reprezentan i ai
corpului diplomatic în România)

Institu ia Prefectului –
jude ul Neam

CAP. XVIII – MINORIT ILE NA IONALE

116.

Consolidarea
structurilor de
implementare a
strategiei na ionale
de incluziune a
cet enilor români
apar inând
minorit ii romilor la
nivel local

Întocmirea/implementarea Planului
jude ean de ac iune  pentru
incluziune a cet enilor români
apar inând minorit ii romilor pe
anul 2022

suri realizate Institu ia Prefectului –
jude ul Neam
Grupul de lucru mixt
Autorit i publice locale

Acordarea de asisten  exper ilor
pentru problemele romilor angaja i
în prim rii

Num r activit i de consiliere Institu ia Prefectului –
jude ul Neam

117.

Eficientizarea
surilor ce vizeaz

aspecte sectoriale
(accesul pe pia a
muncii, reducerea
abandonului colar,
prevenirea
infrac ionalit ii)

Asigurarea condi iilor în vederea
admiterii elevilor romi în
înv mântul liceal, profesional i
universitar

suri luate Inspectoratul colar
Jude ean Neam
Biroul Jude ean pentru
Romi

Derularea unui program special de
ocupare a for ei de munca pentru
comunit i cu un num r mare de
persoane de etnie rom

Num r persoane de etnie roma
integrate pe piata muncii

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei
de Munc  Neam

Accesul egal la educa ie în toate
ciclurile de înv mânt în vederea suri implementate Inspectoratul colar

Jude ean Neam
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reducerii abandonului colar Biroul Jude ean pentru
Romi

Promovarea unor campanii de
prevenire a violen ei în coli i
promovarea drepturilor
fundamentale ale omului

Num r campanii

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Neam
Inspectoratul colar
Jude ean Neam
Biroul Jude ean pentru
Romi

         ef serviciu,                                                                                                                                    Consilier principal,

      Oana MACOVEI                                                                                                                           Maria – Petronela MIHU


