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CENTRALIZATOR

CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 7

MINISTERUL FINANŢELOR
1.1.Administraţia Judeţeanã a Finanţelor Publice Galaţi
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI
TURISMULUI
2.1.Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PÃDURILOR
3.1 Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi
3.2. Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi
3.3. Sistemul de Gospodãrire a Apelor
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
4.1. Compania Naţionalã Administraţia Porturilor Dunãrii Maritime
S.A. Galaţi
4.2. Administraţia Fluvialã a Dunãrii de Jos R.A. Galaţi
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
6.1.Direcţia pentru Agriculturã Judeteanã Galaţi
6.2.Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi
Materialului Sãditor Galaţi
6.3. Oficiul Judeţean de Zootehnie Galaţi
6.4. Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Galaţi
6.5. Agenţia de Plãţi Intervenţie pentru Agriculturã –Centrul
Judetean
6.6. Agenţia Naţionalã de Imbunãtãtiri Funciare –Filiala Teritorialã
de Imbunãtãţiri Funciare Galaţi
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
8.1. Agenţia pentru Plãţi şi Inspecţie Socialã Galaţi
8.2. Agenţia Judeţeanã pentru Ocuparea Forţei de Muncã Galaţi
8.3.Inspectoratul Teritorial de Muncã Galaţi
8.4.Casa Judeţeanã de Pensii Galaţi
MINISTERUL SÃNÃTÃŢII
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Nr. obiective propuse
în anul 2021
6
6
5

Nr. acţiuni propuse
în anul 2021
37
37
2000

5
14
5
5
4
6
3

2000
55
25
22
8
34
9

3
100
32
5

25
663
187
23

26
20
6

415
12
6

11

20

31
12
3
11
5
13

102
58
7
14
23
4671

9.1. Direcţia de Sãnãtate Publicã Galaţi
9.2. Casa de Asigurãri de Sãnãtate Galaţi
CAPITOLUL 8 MINISTERUL EDUCAŢIEI
10.1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi
CAPITOLUL 9 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
11.1. Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret
CAPITOLUL 10 MINISTERUL CULTURII
12.1 Direcţia Judeţeanã pentru Culturã Galaţi
CAPITOLUL 11 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
13.1. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi
13.2. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunãrea de Jos” Galaţi
13.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã „General Eremia
Grigorescuˮ al judeţului Galaţi
13.4. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontierã Galaţi
TOTAL OBIECTIVE / ACŢIUNI
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Nr. obiective propuse
în anul 2021
10
3
23
23
12
12
7
7
16
5
3
3

Nr. acţiuni propuse
în anul 2021
3640
1031
83
83
15
15
34
34
58
18
9
7

5
233

24
7752

CAPITOLUL 1 – MINISTERUL FINANŢELOR
1.1.
Nr.
crt.

1.

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANÃ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI
OBIECTIVUL

Realizarea indicatorilor de performanță stabiliți de
ANAF

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
-actiuni specifice structurilor/activităților
de colectare
-aplicarea/promovarea/implementarea
măsurilor/facilitatilor
fiscale
reglementate de actele normative în
vigoare
- analiza operativă/periodică a nivelurilor
planificate (ţintele) indicatorilor de
performanţă transmiși de conducerea
ANAF
și
luarea
măsurilor
de
imbunătățire a indicatorilor specifici
pentru perioada următoare;

Termen de
realizare

Lunar/
permanent

-monitorizare/analiza rezultatelor

2.

- implementarea serviciilor electronice
Ianuarieextinse disponibile pe portalul ANAF
decembrie 2021
-asigurarea funcționalității și
Implementarea proiectelor de digitalizare finantate disponibilităii sistemului informatic
din fonduri nerambursabile sau de la bugetul de stat
- implementarea proiectelor destinate
integrării și valorificării operaționale și
analitice a volumelor de date de interes
36 luni
pentru MFP/ANAF, cu orizont de
implementare de minimum 36 de luni
- implementarea proiectelor
pentru
4

Observaţii

Nr.
crt.

3.

OBIECTIVUL

Crearea unei relații de parteneriat cu contribuabilii și
îmbunătățirea serviciilor prestate

ACŢIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
asigurarea serviciilor fiscale eficiente
pentru administrație și cetățeni
- creșterea performanței specialiștilor IT
- verificarea informațiilor privitoare la
TVA cu ajutorul aplicațiilor informatice
interne utilizate de către inspecția fiscală/
serviciul informații fiscale.
- dezvoltarea și extinderea de servicii Ianuariesimple și accesibile pentru contribuabili; decembrie 2021
- aplicarea procedurilor de administrare
fiscală pentru susținerea conformării
voluntare la declararea obligațiilor fiscale
prin:
- promovarea extinderii depunerii
electronice
a
tuturor
solicitărilor/formularelor și declarațiilor;
- promovarea serviciilor electronice
oferite
de
ANAF
și
migrarea
contribuabililor în mediul
online;
-evaluarea calității serviciilor fiscale din
perspectiva contribuabililor, analize
privitoare la
- timpul de asteptare în unitățile fiscale,
- întalniri programate on line,
-identificare
la
distanță
pentru
inregistrare in
Spațiul Privat Virtual
(SPV) ;
-acordarea de asistență din inițiativa
organelor fiscale pe teme ce decurg din
5

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

4.

Sprijinirea conformării voluntare la plata obligațiilor
fiscale

ACŢIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
constatări ale organelor de control din
cadrul ANAF.
-promovarea și acordarea de facilități Ianuariefiscale la plata obligațiilor fiscale pentru decembrie 2021
bunii plătitori, potrivit actelor normative
in vigoare;
-implementarea activității de asistență
reciprocă la recuperare în materia
creanțelor fiscale;
-aplicarea prevederilor legale în vigoare
privitoare la mecanismului de aprobare a
rambursării TVA cu control ulterior, cu o
durata maxima de 30 zile la plata, ce
vizează reducerea semnificativă a
perioadei de soluționare a deconturilor cu
sume negative de TVA cu opțiune la
rambursare, scopul fiind de introducere
rapidă a sumelor în circuitul economic
pentru
asigurarea
continuității
activităților agenților economici,
- asigurarea unui tratament fiscal
diferențiat în funcție de comportamentul
fiscal al contribuabililor, și anume,
aplicarea graduală a unor măsuri
specifice
-notificarea contribuabililor cu privire la
posibilele
neregularități/neconformare
care ar putea conduce la stabilirea de
diferențe de impozite și taxe;
-medierea;
6

Observaţii

Nr.
crt.

5.

OBIECTIVUL

Implementarea
ANAF

proceselor

privind

ACŢIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
-controlul inopinat;
- inspecția fiscală parțială;
-inspecția fiscală generală
-utilizarea eficientă a datelor și Ianuarieinformațiilor și dezvoltarea de noi decembrie 2021
aplicații care să proceseze informația în
timp real, inclusiv utilizarea analizelor de
date și dezvoltarea de platforme adaptate,
de tip Big Data, pentru eficientizarea
activităților de management de risc
automatizat, verificări și acțiuni automate
-extinderea și implementarea facilităților
pentru plata impozitelor și a taxelor prin
platforma Ghișeul.ro;
- asigurarea de la distanță a serviciului de
digitalizarea asistență a contribuabililor și dezvoltarea
Call-center-ului prin introducerea unui
număr unic de telefon la nivel național;
- implementarea mecanismului electronic
de instituire și ridicare a popririlor;
- implementarea facturii electronice;
- interconectarea aparatelor de marcat
electronice fiscale;
- implementarea proiectului SAF-T - o
structură standardizată a informațiilor
relevante pentru controalele fiscale;
- Implementarea facilităților privind
extinderea funcționalității și accesului
facil la Spațiul Privat Virtual, ce are ca
obiectiv optimizarea și simplificarea
7

Observaţii

Nr.
crt.

6.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
serviciilor aferente obligațiilor fiscale și
nefiscale și plății taxelor;
Sistemului
Informativ
-utilizarea
PatrimVen si implementarea la nivelul
tuturor Instituțiilor si Autorităților
Publice ( IP/AP)

Termen de
realizare

- implementarea proiectelor si a masurilor
Ianuariepentru onformare voluntară pe sectoarele
decembrie 2021
și categoriile de risc fiscal;
implementarea
desk-audit
prin
dezvoltarea activității de verificare
Prevenirea și combaterea fraudei fiscale, ANAF documentară realizată de către structurile
devenind o instituție ce vine în sprijinul conformării cu atribuții de control fiscal. Scopul
contribuabililor și al menținerii unui mediu economic introducerii acestui mecanism vizează
echitabil
susținerea acțiunilor de prevenire și
identificare timpurie a riscului de
neconformare;
-combaterea
eficientă
a
comportamentelor neconforme și a
fraudei fiscale prin demararea acțiunilor
complexe, țintite, la contribuabilii cu risc
fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni îl
reprezintă asigurarea unui mediu fiscal
echitabil pentru toți contribuabilii și
descurajarea concurenței neloiale;
Total obiective: 6

Total acţiuni:37
8

Observaţii

CAPITOLUL 2 – MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
2.1. COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR GALAŢI

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
Implementarea Strategiei Europene in domeniul
Protectiei Consumatorilor

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Actiuni de supraveghere a pietei
produselor si serviciilor

1.

Conform
programului
transmis de
ANPC si a
tematicilor
proprii ale CRPC

Introducerea educatiei consumatorilor in procesul de
invatamant ca abordare interdisciplinara

1 ianuarieOrganizarea de cursuri de informareeducare a consumatorilor in cadrul orelor 31 decembrie
de dirigentie sau optionale, participarea
la proiectele educative initiate de unitatile
de invatamant -actiuni de consiliere
informare in scoli

Campanii de informare si educare a consumatorilor
cu privire la posibilele efecte negative ale
consumului de produse si servicii periculoase.

Mediatizarea produselor si serviciilor
potential periculoase depistate pe piata ca
urmare a actiunilor proprii sau notificate
prin sistem RAPEX;
Informarea consumatorilor si operatorilor
economici privind modificarile
legislative in domeniu.
Intalniri cu organizatii profesionale, pe
domenii de activitate, inclusiv a
reprezentantilor ONG-urilor.
9

2.

3.

4.

Termen de
realizare

Colaborarea instituţiilor statului cu structurile
societăţii civile în domeniul protecţiei
consumatorului.

1 ianuarie31 decembrie

- 1 ianuarie31 decembrie sedinta

Observaţii

Nr.
crt.

5.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Organizarea sedintelor semestriale a
Consiliilor Consultative ;stabilirea unui
program de actiuni pentru fiecare
Consiliu Consultativ

Imbunatatirea centrului de consultanta pentru
consumatori in judetul Galati pentru stimularea
capacitatii de autoprotectie individuala si asociativa a
consumatorilor, astfel incat aceasta sa devina calea
principala de protectie.

Acordarea de consultanta gratuita
consumatorilor persoane fizice privind
drepturile conferite de legislatia in
vigoare la achizitionarea de produse si
servicii; distributia de materiale
informativ- educative, prin centrul de
consultanta organizat la sediul CJPC
Galati.

Total obiective : 5

Total acţiuni: 2000
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Termen de
realizare
Consiliului
Consultativ la
nivelul Judetului
Galati
-sedinta Comisie
persoane
varstnice la
nivelul Judetului
Galati
- 1 ianuarie31 decembrie acordare de
consultanta zilnic
prin intermediul
comisarului de
servici in cadrul
punctului de
informare

Observaţii

CAPITOLUL 3 – MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PÃDURILOR
3.1. AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI
Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare

Termen de
realizare

Combaterea schimbărilor climatice
1

2

Facilitarea educației pentru protecția mediului și în
probleme de schimbări climatice în școli și în afara
lor
Ȋmbunătățirea mecanismului necesar pentru
gestionarea sectorului „ExploatareaTerenurilor,
Schimbarea Destinației Terenurilor și Silvicultură“
(LULUCF), parte a Inventarului Național de Emisii
de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), printr-un sistem
național permanent de monitorizare, care va conține
observații aeriene și terestre, care se vor valida la
nivel internațional, în parteneriat cu mediul academic
si institutele de cercetare

Realizarea de acţiuni în domeniul
educaţiei ecologice în colaboare cu
ONG-uri şi/sau unităţi de învăţământ
Participarea la Inventarul Naţional al
Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră
(INEGES), respectiv colectarea şi
centralizarea datelor la nivelul judeţului
Galaţi,
pentru
Sectorul
Procese
Industriale şi Utilizarea Produselor şi
Sectorul Deşeuri

periodic
La solicitarea
Agenţiei
Naţionale pentru
Protecţia
Mediului
(ANPM), de
obicei ȋn
semestrul II al
fiecărui an

Reciclare și economie circulară
1.

Reducerea cu cel puțin 75% a deșeurilor care ajung
în gropile de gunoi, din totalul deșeurilor generate,
până în anul 2025

Monitorizarea implementării sistemului
de colectare separată la nivelul judeţului
Galaţi
Monitorizarea cantităților de deșeuri
depozitate în depozite conforme
Monitorizarea stadiului de elaborare a
Planului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor
11

anual
semestrial
trimestrial

Observaţii

Nr.
crt.

2.

3.
4.

OBIECTIVUL

Utilizarea rațională a resurselor naturale, inclusiv a
materialelor considerate astăzi deșeuri, având ca
prioritate reutilizarea resurselor deja existente în
circuitele economice locale și naționale prin
reintroducerea deșeurilor în economia circulară
Valorificarea unor materiale din depozitele poluante
Implementarea directivei privind produsele din
plastic de unică folosință

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Monitorizarea stadiului implementării
Sistemului de Management Integrat al
Deşeurilor pentru judeţul Galaţi
Monitorizarea cantităților de zgură
procesată și de deșeuri metalice
recuperate în procesul de exploatare a
depozitului neconform Halda de zgură
aparținând Liberty Galați SA
Monitorizarea implementării Directivei
nr. 904/2019 privind reducerea
impactului anumitor produse din plastic
asupra mediului

Termen de
realizare
trimestrial

semestrial

trimestrial

Calitatea aerului și protecția atmosferei
Supravegherea
funcţionării
staţiilor
automate de monitorizare a calităţii
aerului în zonele urban, suburban,
industrial şi trafic, respectiv GL1, GL2,
GL3, GL4, GL5
Supravegherea serviciilor de revizie
generală, reparaţii, ȋntreţinere preventivă,
furnizare de materiale de referinţă și
consumabile specifice activităţii de
optimizare a echipamentelor din stațiile
de monitorizare amplasate la nivelul
judeţului Galaţi, astfel ȋncât să se asigure
obiectivele de calitate a datelor pentru
evaluarea calității aerului (captura
minimă de date specifică fiecărui poluant
12

permanent

lunar, la
demararea
contractelor de
servicii demarate
de MMAP

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
monitorizat)
Pregătirea documentaţiilor necesare
pentru obţinerea avizelor de amplasare a
staţiei de fond urban (FU) ȋn municipiul
Tecuci

Participarea la realizarea planurilor de
calitate a aerului/planurilor de menţinere
a calităţii aerului la nivelul minicipiului
Galaţi/ judeţului Galaţi

Realizarea Inventarului judeţean al
emisiilor de poluanţi în atmosferă, în
conformitate cu prevederile Legii nr.
104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător
Monitorizarea stadiului realizării
mǎsurilor din Planul de Calitate a Aerului
ȋntocmit pentru aglomerarea Galaţi de
către Primăria Galati
Monitorizarea stadiului realizării
mǎsurilor din Planul de Menţinere a
Calităţii Aerului ȋntocmit pentru judeţul
Galaţi de către Consiliul Judeţean
13

Termen de
realizare
perioada
premergătoare
activităţii de
furnizare a staţiei
după revizuirea
clasificării ȋn
regimuri de
evaluare a
calităţii aerului a
ariilor din zonele
și aglomerările
prevăzute ȋn
Legea nr.
104/2011 cu
modificările
ulterioare
anual

anual

anual

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Informarea publicului privind datele de
monitorizare a calităţii aerului prin
buletine zilnice, informări lunare,
rapoarte preliminare anuale, rapoarte
lunare și anuale privind starea factorilor
de mediu

Termen de
realizare

Informări zilnice,
lunare, anuale

Situri contaminate și chimicale
1.

2.

3.

Implementarea și aplicarea rapidă și completă a
prevederilor Regulamentului Reach și a altor acte
normative europene privind managementul
chimicalelor
Finalizarea procedurii de inventariere a siturilor
potențial contaminate la nivel național
Reducerea numărului de situri contaminate prin
continuarea demersurilor în vederea realizării de
către deținătorii acestora a lucrărilor de remediere și
redare în circuitul economic a terenurilor respective

Actualizarea bazei de date SIM-SCP
privind importul, producția și utilizarea
substanțelor și a amestecurilor
Actualizarea inventarului județean
privind siturile potential contaminate

Monitorizarea stadiului de remediere a
siturilor contaminate la nivel județean

anual

anual

anual

Biodiversitate și arii protejate
1.
2.
3.

Participarea la desemnarea de noi arii
Asumarea țintelor UE prin strategia europeana - 30 % protejate
arii protejate si 10 % strict protejate pana in 2030
Participarea la dezbateri publice privind
întocmirea de acte normative
Aprobarea legii ariilor protejate urbane si realizarea
Participarea la identificarea și
rețelei naționale de arii protejate urbane
desemnarea ariilor protejate urbane
Organizarea de acțiuni de conștientizare
Creșterea graduală a nivelului de non-intervenție în
14

La solicitare
La solicitare
Anual

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
parcurile naționale și naturale, până la atingerea
recomandării IUCN de 75% - inceput in 2021,
finalizarea in 2024

4.
5.

6.

7.

Realizarea Listei naționale de specii invazive –
termen 2022
Implementarea Strategiei UE privind biodiversitatea
2030, prin realizarea Strategiei Naționale și a
Planului de Acțiune privind Biodiversitatea 2030 –
termen 2021
Respectarea prevederilor stabilite în planurile de
management ale ariilor natural protejate (conform
Legii 49/2011) pentru toate amenajamentele silvice
incluse într-o arie protejată (indiferent de tipul de
proprietate al pădurii)
Armonizarea de către autorităţile emitente a planurile
de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală
şi
naţională, precum şi orice alte planuri de
exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria
naturală protejată cu prevederile planurilor de
management ale acestora

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
și educație în școli
Participarea la dezbateri publice privind
întocmirea de acte normative
Parcurgerea procedurilor de reglementare
pentru planuri/proiecte/activităţi din ariile
natural protejate şi vecinătatea acestora şi
aplicarea legislaţiei din domeniul
conservării naturii, biodiversităţii şi
utilizării durabile ale componentelor sale
Participarea la dezbateri publice privind
întocmirea de acte normative
Participarea la dezbateri publice și
propunerea de acțiuni, după caz
Parcurgerea procedurilor de reglementare
pentru amenajamentele silvice din ariile
naturale protejate și din vecinătatea
acestora, cu armonizarea prevederilor
din planurile de management ale ariilor
protejate.
Parcurgerea procedurilor de reglementare
pentru planurile de amenajare a
teritoriului, cele de dezvoltare locală şi
naţională, precum şi orice alte planuri de
exploatare/utilizare a resurselor naturale
din ariile naturale protejate și din
vecinătatea acestora cu armonizarea
prevederilor din planurile de management
15

Termen de
realizare
La solicitare

Permanent

La solicitare

La solicitare

Permanent

Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

Asigurarea unui management corespunzător al reţelei
Natura 2000 şi al speciilor şi habitatelor de interes
comunitar.

8.

Total obiective:5

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
ale ariilor protejate
Participarea la realizarea de propuneri de
proiecte în parteneriat cu ANANP, ONGuri, etc
Organizarea de acțiuni de conștientizare
și educație în școli
Parcurgerea procedurilor de reglementare
pentru planuri/proiecte/activităţi din ariile
naturale protejate şi vecinătatea acestora
cu respectarea planurilor de
management, a seturilor de măsuri de
conservare și a planurilor de acţiune
aprobate pentru situri respectiv pentru
specii
Total acţiuni: 25

Termen de
realizare

Observaţii

La solicitare
Periodic

Permanent

3.2. GARDA NATIONALA DE MEDIU – COMISARIATUL JUDETEAN GALATI
Nr.
crt.

1

OBIECTIVUL

Realizarea planului anual de activitati specifice de
inspectie si control

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare
- Planificarea, organizarea si derularea
activitatilor de inspectie si control la
obiectivele care au activitate cu impact
asupra mediului prin verificarea tuturor
obiectivelor existente in Planul de actiuni
aprobat de CG-GNM.
16

Termen de
realizare

31.12.2021

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare
- Derularea actiunilor de control cu
frecventa prevazuta in actele normative
de reglementare a activitatii, pentru buna
supraveghere a obiectivelor cu activitate
cu impact.
- Derularea actiunilor de control tematic
ordonate de catre CG- GNM pe diferite
domenii de activitate economica.
- Analizarea documentatiilor aferente
proiectelor cu impact asupra mediului.

2

Sporirea exigentei fata de incalcarile legislatiei de
protectia mediului

Termen de
realizare
Permanent

Conform
tematicilor
transmise de
CG-GNM
Permanent

- Identificarea de noi obiective care au
activitate cu impact asupra mediului

Permanent

- Organizarea de actiuni de verificare a
modului de respectare a legislatiei in
domeniul protectiei mediului de catre
unitatile care nu sunt supuse procedurii
de autorizare in domeniu.

Minim o actiune
/ trimestru

- Reactualizarea registrului instalatiilor
controlate.
- Aplicarea criteriilor de inspectie si
control prevazute in actele de
reglementare a activitatii GNM.
- Corelarea masurilor dispuse cu
sanctiunile contraventionale principale si
complementare aplicate in baza
constatarilor efectuate si aplicarea Legii
prevenirii unde este cazul
- Urmarirea stadiului realizarii masurilor

15.11.2021
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Permanent
Permanent

Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

3

4

OBIECTIVUL

Creşterea eficienţei în rezolvarea sesizărilor

Îmbunătățirea gradului de conștientizare, informare
a tuturor cetățenilor privind problemele de mediu.

5

Creşterea calităţii actului de control

6

Modernizarea și întărirea capacității administrative/

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare
impuse prin programele de conformare/
actiuni, anexe la autorizatiile de mediu
/integrate si a celor dispuse prin actele de
control.
- Urmarirea modului de realizare al
proiectelor cu impact asupra mediului.
- Derularea de actiuni de inspectie si
control in echipe mixte cu alte autoritati
(politie de frontiera, IPJ, vama, DSVSA,
inspectie sanitara, SGA) si care vizeaza
aspecte de protectia mediului
- Rezolvare in termen si eficient a
sesizarilor care fac referire la incalcarile
legislatiei de protectia mediului
- Monitorizarea aspectelor reclamate in
mod frecvent de petenti.
- Colaborarea cu media scrisa si audio
vizuala (publicarea de materiale
informationale, participarea la emisiuni
TV, interviuri etc)
- Derularea de actiuni de informare –
educare a elevilor din invatamantul
gimnazial, in colaborare cu Inspectoratul
Scolar Judetean .
- Insusirea reglementarilor legale nou
aparute in domeniu
- Participarea la instruiri, intilniri de
lucru, schimburi de experienta in
domeniul specific de activitate
- Implementarea procedurilor
18

Termen de
realizare

Permanent
In functie de
necesitati/
solicitari

Permanent
Permanent
Permanent
Minim o actiune
/ an
Permanent
31.12.2021
Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
instituționale în domeniul mediului

Total obiective : 5

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare
operaţionale de lucru
- Aplicarea in actiunile de control a
principiilor si elementelor strategice ce
stau la baza legislatiei in domeniul
protectiei mediului.
- Utilizarea eficienta a tuturor resurselor
puse la dispozitie.
Total acţiuni:22

Termen de
realizare

Observaţii

Permanent

Permanent

3.3. SISTEMUL DE GOSPODÃRIRE A APELOR GALAŢI
Nr.
crt.
1
2

3

4

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Amenajarea raului Siret pe sectorul Homocea – confl. - obtinerea creditului de Angajament
cu fluviu Dunarea, jud. Galati – ob. Cosmesti Vale – pentru contractare executie lucrari si
Zona 1 L = 625 m si dig 360 m
supervizare tehnica
- obtinerea creditului de Angajament
Reabilitare dig rau Prut in incinta Bratesul de jos,
pentru contractare executie lucrari si
jud. Galati
supervizare tehnica
Lucrari aferente bazinului hidrografic Corozel, jud. - obtinerea indicatorilor tehnico –
economici
Galati
- contractarea serviciilor de proiectare faza
PT
- contractare servicii verificare tehnica
Reducerea riscului la inundatii pentru municipiul
- definitivarea Studiului de Fezabilitate
Tecuci, jud. Galati
- obtinerea indicatorilor tehnico-economici
- depunerea aplicatiei de finantare
Total obiective: 4
Total acţiuni:8
OBIECTIVUL
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Termen de
realizare
An 2021
An 2021

An 2021

An 2021

Observaţii

CAPITOLUL 4 –MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
4.1. COMPANIA NAŢIONALÃ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNÃRII MARITIME S.A. GALAŢI

Nr.
crt.
1.

2.

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Proiect “Platforma Multimodala Galati - Etapa I - -Revizuirea Devizului General
Modernizarea infrastructurii portuare”
-Lansarea Procedurii de achizitie avand ca
obiect „Lucrari de executie cheu”
Proiect “Platforma Multimodala Galati - Etapa II -Revizuirea Devizului General
- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona
-Lansarea Procedurii de achizitie avand ca
Platformei Multimodale pentru inlaturarea blocajelor
obiect „Lucrari de executie racord rutier
in trafic si relocarea unui segment de cale ferata
si feroviar”
pentru fluidizarea traficului feroviar din zona
portuara”
OBIECTIVUL

Proiect “Lucrari de infrastructura portuara Cheu Dana 32 Port Docuri Galati”
3.

Total obiective: 3

-Semnarea contractului de proiectare si
executie lucrari infrastructura portuara
-Semnarea contractului de supervizare
proiectare si executie lucrari
-Elaborarea proiectului tehnic
-Emiterea Autorizatiei de Construire
-Demararea lucrarilor
Total acţiuni: 9
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Termen de
realizare
Trim. III 2021
Trim. III 2021

-februarie 2021
-februarie 2021
-mai 2021
-iunie 2021
-iunie 2021

Observaţii

4.2. ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAȚI
Nr.
crt.

OBIECTIVUL

1.

Proiect: ”Apărări de maluri pe Canal Sulina Etapa finală”
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea
atractivității transportului naval pe rețeaua TEN-T
prin îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Canalul
Sulina și prevenirea riscurilor, în vederea creșterea
calității serviciilor oferite operatorilor de transport
naval si manipulării unui volum crescut de marfa în
acord cu potențialul existent.
Scopul investiției este acela de stopare a fenomenelor
de eroziune a albiei fluviului Dunărea în vederea
menținerii nivelului actual al debitelor și
îmbunătățirii siguranței navigației pe Canalul Sulina,
corelat cu asigurarea protecției mediului și a
localităților, cu dinamizarea dezvoltării economice,
conform prevederilor din Master Planul General de
Transport al României, a obligațiilor care ii revin
conform Acordului de Parteneriat 2014-2020 si
legislației naționale specifice.
Proiectul se refera la realizarea de construcții
hidrotehnice pe Canalul Sulina pe sectoare de maluri
afectate de eroziune din lungul Canalului Sulina, în
completarea lucrărilor deja executate începând cu
anul 1982, de la mila marină Mm 34+705 – până la
Sulina la mila marină Mm 0 și de la mila marină Mm
0 până la Hm 80. Construcțiile hidrotehnice includ pe

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
1.
Îmbunătățirea
condițiilor
de
navigabilitate,
creșterea
siguranței
navigației si asigurarea stabilității
generale a Canalului Sulina prin
reabilitarea /realizarea a 36,679 km de
apărări de maluri; consolidare mol de
dirijare Ceatal Sfântu Gheorghe mal drept
Mm 33+1560 si mol de dirijare la Mm
23+1110 mal stâng pentru protecția
accesului la lacul Fortuna; consolidări
jetele – 14,600 km;
2. Stoparea eroziunii malurilor Canalului
Sulina pe o lungime de 36,679 km;
3. Reducerea riscului de inundații al
localităților riverane Dunării pe Canalul
Sulina, respectiv: orașul Sulina si
localitățile Crișan, Maliuc, Partizani si
Gorgova;
4. Îmbunătățirea accesului populației la
rețeaua de transport si transferul de la
navă la mal în condiții de siguranță
pentru pasageri prin realizarea a 6
estacade noi si reabilitarea a 5 estacade
existente;
5. Respectarea obiectivelor de protecție a
RBDD conform Master Planului RBDD:
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Termen de
realizare
Anul 2025

Observaţii

Nr.
crt.

2.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
protecția biodiversității și a ecosistemelor
prin construirea nișelor de colmatare
pentru asigurarea circulației libere a apei
și viețuitoarelor și comunicarea cu Delta
la nivele mari ale Dunării

lângă apărările de maluri, reabilitarea a 5 estacade
existente si execuția a 6 estacade noi, precum si
lucrările de consolidare a molurilor de dirijare de la
Ceatal Ismail si pentru protecția accesului la lacul
Fortuna, precum si consolidarea jetelelor de nord si
sud existente pentru direcționarea șenalului navigabil
in Marea Neagra.
Realizarea Proiectului se înscrie în acțiunile derulate
de AFDJ in calitate de Autoritate de Căi Navigabile
corelat cu toate proiectele anterioare, descrise la
punctul A4.4 pentru asigurarea condițiilor de
navigabilitate pe Dunăre.
Proiect: ”Asistență tehnică pentru revizuirea Acțiunile necesare pentru atingerea
studiului de fezabilitate, privind îmbunătățirea obiectivelor proiectului constau în:
de
măsurători
de
condițiilor de navigație, pe sectorul comun - Realizarea
hidrografie, hidrometrie si sedimente
româno-bulgar
al
Dunării
și
studii
(suspensie/de
fund),
măsurători
complementare-FAST Danube”
Obiectivele generale ale Proiectului sunt:
LIDAR;
• Îmbunătățirea navigației de-a lungul sectorului - Realizarea unui model 1D pentru
comun româno-bulgar al Dunării (km 845,5 la km
întreaga arie a proiectului;
375);
- Realizarea modelelor matematice 2D cu
• Dezvoltarea unei abordări integrate pe Dunăre, prin
transport de sediment pentru zonele
dezvoltarea navigației, evitarea impactului negativ
critice identificate pe aria proiectului;
neașteptat asupra sistemului fluviului și ecologiei - Testarea soluțiilor dezvoltate în studiul
acestuia;
anterior și în caz de neaplicabilitate,
• Sprijinirea divizării modale prin încurajarea
dezvoltarea de soluții noi;
utilizării transportului pe căile navigabile interioare.
- Dezvoltarea
soluțiilor
tehnice
Domeniul de aplicare al Proiectului este acela de a:
alternative pentru toată aria proiectului
• Investigarea și dezvoltarea de soluții tehnice care
(varianta 0 și minim 2 soluții alternative
vor fi incluse în studiul de fezabilitate pentru a
pentru fiecare punct critic);
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Termen de
realizare

Anul 2022

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
asigura condiții de navigație stabile pe sectorul
comun bulgaro-român al Dunării tot timpul anului;
• Identificarea viitoarelor lucrări ale proiectelor
pentru a elimina blocajele (punctele critice) existente;
• Realizarea Studiului de Impact asupra mediului şi
evaluarea
Adecvată
pentru
elaborarea
documentațiilor în vederea obținerea Acordului de
Mediu;
• Finalizarea specificațiilor tehnice pentru ca lucrările
să fie realizate pe acest sector de Dunăre.

3.

Proiect: ”Remorcher multifuncțional cu clasă de

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
- Testarea soluțiilor tehnice pe modelul
matematic dezvoltat;
- Elaborarea
studiilor
de
mediu,
respectiv:
- două studii de Evaluare Adecvată (câte
un studiu pentru fiecare țară România și
Bulgaria, care să includă soluțiile
identificate pe teritoriul respectivei
țări);
- un studiu SEICA comun pentru ambele
țări, pentru evaluarea impactului asupra
corpului de apă;
- un studiu comun pentru ambele țări
pentru
Adaptarea
la
efectele
schimbărilor climatice;
- Încorporarea concluziilor acestor studii
în studiul de Evaluarea a Impactului
asupra Mediului (EIA);
- Derularea dezbaterilor publice și
obținerea Acordului de mediu din
partea autorităților competente din
Romania și Bulgaria;
- Elaborarea specificațiilor tehnice pentru
contractul de proiectare și lucrări;
- Elaborarea specificațiilor tehnice pentru
contractul
privind
Monitorizarea
lucrărilor;
Elaborarea specificațiilor tehnice pentru
contractul de supervizare lucrări.
Principalele misiuni ale remorcherelor
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Termen de
realizare

Anul 2021

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
gheață, având zona de navigație 3 - căi navigabile
interioare (2 buc.) și Remorcher multifuncțional
cu clasă de gheață, având zona de navigație
maritim costieră (2 buc.)”
Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu
prioritățile pentru investiții în rețeaua TEN-T centrală
și rețeaua globală .
In acest sens, investiția reprezintă un „proiect de
interes comun”, care contribuie la îndeplinirea
obiectivelor, după cum urmează:
a)coeziune, prin:
-reducerea decalajului care există între România și
țările riverane Dunării, în ceea ce privește calitatea
infrastructurii.
b)eficiență, prin:
-interconectarea și interoperabilitatea rețelei naționale
de transport pe căi navigabile interioare, reprezentată
de fluviul Dunărea;
-promovarea unui transport eficient din punct de
vedere economic și de bună calitate, care contribuie
la
promovarea
creșterii economice
și a
competitivității;
-utilizarea eficientă a infrastructurii existente.
c)durabilitate, prin:
-contribuția la realizarea obiectivelor vizând
transporturile nepoluante, cu emisii reduse de gaze cu
efect de seră și cu emisii reduse de dioxid de carbon,
la securitatea aprovizionării cu combustibil, la
reducerea costurilor externe și la protecția mediului;
-promovarea unui transport cu emisii reduse de

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
multifuncționale cu clasă de gheață - fără
a fi limitate numai la acestea – vor fi:
-efectuarea acțiunilor de spargere și
asigurarea curgerii ghețurilor pe sectorul
românesc al Dunării;
-efectuarea de remorcaje pe sectorul
românesc al Dunării și în zona de
navigație maritimă costieră;
-participarea la activitatea de dezeșuare a
navelor maritime și convoaielor;
-intervenții la navele aflate în pericol;
-participarea la acțiunile de stins
incendiul la bordul navelor și instalații de
cheu;
Remorcherele maritime vor acționa pe
sectorul maritim al Dunării, cuprins între
Bara Sulina și km 175 (zona Brăila) și
vor acosta la danele gestionate de
Administrația Fluvială a Dunării de Jos
R.A. Galați, situate în porturile Sulina,
Tulcea sau Galați, iar remorcherele
fluviale vor acosta în danele din porturile
Brăila și Giurgiu și vor activa pe sectorul
fluvial al Dunării, cuprins între km 175 și
1075.
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Termen de
realizare

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare

dioxid de carbon, cu scopul de a reduce în mod
semnificativ emisiile de CO2 până în 2050, în
conformitate cu obiectivele Uniunii relevante de
reducere a CO2.
d)creșterea beneficiilor pentru toți utilizatorii săi,
prin:
-asigurarea unor standarde de siguranță și securitate
de înaltă calitate, atât pentru transportul de călători,
cât și pentru transportul de marfă;
-satisfacerea nevoilor în materie de mobilitate și
transport ale utilizatorilor săi pe teritoriul Uniunii și
în raporturile cu țările terțe;
-sprijinirea mobilității, chiar și în cazul catastrofelor
naturale sau provocate de om, și asigurând
accesibilitatea serviciilor de urgență și salvare;
-stabilirea cerințelor privind infrastructura, în special
în domeniul interoperabilității, siguranței și
securității, care vor asigura calitatea, eficiența și
durabilitatea serviciilor de transport.
Total obiective: 3
Total acţiuni:25

25

Termen de
realizare

Observaţii

5. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARII RURALE
5.1 DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURÃ JUDETEANÃ GALAŢI
Nr.
crt.
1

OBIECTIVUL
Întocmirea proceselor- verbale de constatare a
pagubelor produse de fenomene meteorolologice
nefavorabile

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
-Evaluarea suprafeţele calamitate
-Intocmirea proceselor verbale de
constatare a pagubelor
- Transmiterea situațiilor centralizatoare
catre Centrul Operativ pentru Situații de
Urgență din cadrul prefecturii si MADR

Termen de
realizare

Observaţii

Conform legislatiei in
vigoare si Ordinelor emise
de institutia prefectului
Martie-noiembrie

-Monitorizare
2

Autorizarea : spaţiilor de depozitare pentru
produsele agricole

-inregistrare
-monitorizare

3

Organizează prelevarea de probe de grâu pentru
determinarea calității

Prelevarea de probe de grâu, ambalarea și Termene stabilite
trimiterea probelor către laboratoarele de MADR
autorizate

Inregistrarea contractelor pentru tutun, plante
medicinale şi aromatice,sfecla de zahar

- Înregistrează contractele de cultură
pentru tutun, participă la livrarea
tutunului cultivat pe raza teritorială a
DAJ, vizează declaraţia de livrare și
transmit situațiile centralizatoare ale
acestora la direcția de specialitate din

4

permanent
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Ordin nr. 222 din
30/03/2006
Lege nr. 225 din
07/06/2006
Programului anual
de evaluare a calității
grânelor

Nr.
crt.

5.

OBIECTIVUL

Verificarea conformității documentelor depuse de
către persoanele juridice pentru acordarea
recunoașterii ca grup/organizatii
grup / organizație de producători

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
cadrul MADR

-Înregistrarea contractelor încheiate între
producătorii agricoli şi/sau culegătorii de
plante medicinale şi aromatice, şi
comercianţi şi/sau procesatori,
monitorizarea suprafețelor pe specii, a
livrărilor și transmiterea situațiilor
centralizatoare la direcția de specialitate
din cadrul MADR
- Înregistrarea contractele de producere,
cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor
de sfeclă de zahăr încheiate între fabrica
procesatoare şi cultivatorii de sfeclă de
zahăr, avizează contractele, dacă în urma
inspectării culturii de către Comisia de
verificare sunt respectate condiţiile
agrotehnice
de cultivare conform legislaţiei în
vigoare;
- Primirea și verificarea conformității
documentelor depuse pentru acordarea
recunoașterii ca grup/organizație de
producători pentru sectorul agricol
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Termen de
realizare

permanent

Observaţii

Legislație:
OG nr.37/2005,
Ordinul nr.358/2016

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

6.
Monitorizarea plantațiilor pomicole și viticole

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
- Îndeplinirea procedurii de verificare a
respectării şi menţinerii condiţiilor de
recunoaştere și funcționare de către
grupurile și organizaţiile de producători
pentru comercializarea produselor
agricole
-Asigurarea îndeplinirii procedurii de
acordare a avizului de recunoaştere /
respingere în cazul organizaţiilor de
producători din sectorul fructe şi legume,
după caz, de revocare a avizului de
recunoaştere preliminară în cazul
grupurilor de producători recunoscute
preliminar din sectorul fructe şi legume,
inclusiv procedura de verificare a
respectării şi menţinerii condiţiilor de
recunoaştere.
Primirea cererilor, întocmirea proceselor
verbale de constatare şi emitere a
autorizaţiilor de plantare, defrişare ori de
tăiere pentru pomi fructiferi.
Primirea şi operarea în Registrul
Plantaţiilor Viticole (RPV) a declarațiilor
de defrişare a parcelelor de viță-de-vie
din R.P.V., a cererile de plantare /
replantare a viţei de vie și de înscriere în
R.P.V., cererile de acordare a autorizației
de replantare a viţei-de-vie şi eliberează
autorizațiile de replantarea viţei-de- vie
cu struguri pentru vin
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Termen de
realizare

Observaţii

permanent

Ordinul 406/2017

permanent

Ordinul
nr.694/2008

August-octombrie

Martie -octombrie
Legea nr.348/2003
R.P.V.
Legislația în vigoare

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
Primirea şi operarea în Registrul
Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) a cererilor
pentru modificarea autorizației de
replantare/ autorizației de replantare
provenită din conversie, în cazurile
excepționale în care este permis
transferul autorizațiilor de replantare,
cererile de modificare a datelor parcelelor
viticole înregistrate în R.P.V. și
eliberează rectificarea la autorizația de
replantare / autorizația de replantare
provenită din conversie/autorizația de
replantare provenită din conversie
Primirea şi operarea în Registrul
Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) a
declaraţiilor de recoltă, declaraţiile de
stocuri şi declaraţiile de producție a
strugurilor de vin, cererile de conversie a
drepturilor individuale de replantare și
eliberează autorizațiile de replantare a
viței-de-vie cu struguri pentru vin
provenite din conversie
Primirea şi operarea în Registrul
Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) a
declarațiilor de defrişare ulterioară a
parcelelor de viță-de-vie cu struguri
pentru vin, cererile pentru emiterea
autorizației de replantare anticipată și
eliberează autorizația pentru replantare
anticipată a viței-de-vie cu struguri pentru
29

Termen de
realizare

Martie -octombrie

Octombrienoiembrie

Martie -octombrie

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

7.

Monitorizarea agriculturii ecologice și biomasei

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
vin
Marcarea cu abandon în Registrul
Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) a parcelelor
plantate cu viță-de-vie cu struguri pentru
vin pe care nu se mai efectuează lucrări
tehnologice conform bunelor practici
agricole şi de mediu pe o perioadă de 3
ani, în baza proceselor-verbale de
constatare în teren elaborate de o comisie
alcătuită din consilierul cu atribuţii de
inspecţie de stat pentru controlul tehnic
vitivinicol şi un reprezentant al unităţii
administrativ-teritoriale în care este
situată plantaţia
Eliberare carnetele de viticultor
Primirea, verificarea şi aprobarea /
respingerea planurilelor individuale de
reconversie /restructurare a plantaţiilor
viticole;
Înregistrarea şi avizarea fișelor de
înscriere în agricultura ecologică ale
operatorilor, producători, procesatori,
comercianți, importatori, unități de
producție pentru acvacultură, colectori
floră spontană
Înregistrarea furnizorilor de seminţe
şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin
metoda de producţie ecologică
Transmiterea în format electronic la
MADR, a Centralizatorul operatorilor
30

Termen de
realizare

Observaţii

Octombrienoiembrie

Martie-noiembrie
Martie-noiembrie

Ordinul nr. 1253/2013
Permanent

Ordinului nr.900/2013
Permanent
Ziua de 30 a
fiecărei luni

Anexei nr.10 la Ordinul
MADR nr.1253/2013

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

8.
Informarea şi instruirea fermierilor

9.

ACTIUNI
Termen de
Observaţii
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
înregistraţi în agricultura ecologică
Analizarea documentaţiei şi emiterea
Permanent,
Certificate origină
certificatelor de origine pentru biomasa
raportarea
provenită din culturi energetice/deşeuri ,
pentru luna
ținerea evidenței acestora, raportarea
precedentă
centralizatoarelor la MADR
Anularea certificatele de origine şi 3 zile lucrătoare
întocmirea deciziilor de anulare a de la data emiterii
certificatului de origine emis pentru
acestora
biomasa
provenită
din
culturi
energetice/deşeuri,
utilizată
drept
combustibil sau materie primă pentru
producţia de energie electric și
transmiterea situației la MADR
Elaborarea și punerea în aplicare a Februarie si
programelor de informare şi instruire a septembrie

fermierilor cu privire la normele de
ecocondiţionalitate în cadrul schemelor și
măsurilor de sprijin pentru agricultură și
dezvoltare rurală finanțate din fonduri
europene și de la bugetul de stat, în
colaborare cu autoritățile locale pentru
protecţia mediului, sanitar-veterinare și
fitosanitare
Elaborarea și punerea în aplicare a Februarie si
programelor de informare şi instruire a septembrie
fermierilor şi autorităţilor administraţiei
publice locale cu privire la Codul de bune
practici agricole şi Programul de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi din surse agricole, în colaborare cu
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Nr.
crt.

OBIECTIVUL
Promovarea agriculturii prin activități specifice

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare

Termen de
realizare

autoritățile locale pentru protecţia mediului
Participarea la manifestări cu caracter tehnic
Permanent
şi ştiinţific, târguri şi expoziţii, perfecţionări,
instruiri, seminarii, acţiuni de cooperare în
domeniile sale de activitate şi asigură
aplicarea, în condiţiile legii şi a limitei de
competenţă, a îndeplinirii obligaţiilor ce
decurg din acestea
Propunerea prețurilor medii ale produselor
Noiembrie
agricole pe care le transmit consiliilor
judeţene şi, respectiv, Consiliului General al
Municipiului Bucureşti
Propunerea normelelor de venit pe baza Ianuarie
metodologiei stabilite prin hotărâre a
Guvernului, pe care le transmit direcţiilor
generale regionale ale finanţelor publice
Propunerile directorului executiv al direcţiei
Permanent
agricole județene pentru membrii comisiei
numită prin ordin al prefectului judeţului,
pentru constatarea pagubelor şi evaluarea
pierderilor
inregistate
de
persoanele
fizice/asocierile fără personalitate juridică, ca
urmare a unor fenomene meteorologice
nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor
naturale, pentru diminuarea normei de venit,
respectiv centralizarea datelor din cererile
producătorilor și a proceselor verbale de
constatare și evaluare
Întocmeşte situaţia privind necesarul şi
consumul anual de îngrăşăminte pentru
agricultură
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-Decembrie

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

10.
Circuitul terenului agricol
Implementarea legislației privind vânzareacumpărarea terenurilor

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare

Termen de
realizare

Verificarea
documentaţia,
emiterea
certificatului de abilitare pentru importul
îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii
Europene, întocmeşte, actualizează și
-Permanent
transmite la MADR lista importatorilor
abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor si
transmiterea
la
MADR
a
listei
importatorilor abilitaţi pentru importul
îngrăşămintelor, în vederea publicării pe siteul MADR;
Verificarea şi înaintarea spre avizare Permanent
MADR, documentaţia întocmită în
vederea scoaterii din circuitul agricol a

terenurilor situate în extravilan
Aprobarea scoaterii din circuitul Permanent
agricol a terenurilor situate în
extravilan
Eliberarea avizului comun de redare / Permanent
reintroducere a terenurilor în circuitul
agricol împreună cu oficiul de cadastru şi
publicitate imobiliară
Centralizarea,
monitorizare,
şi Permanent
transmiterea la MADR a datelor privind
scoaterea temporară sau definitivă a
terenurilor din circuitul agricol situate în
extravilan
Schimbarea categoriei de folosinta
Permanent

33

Observaţii

Ordinul MADR nr.
83/2018
Legea 18/1991
Ordinul MADR nr.
1366/2018
Ordinul MADR nr.
83/2018
Legea 18/1991
Legea 18/1991
Ordinul MADR nr.
386/2017

Legea 18/1991
Ordinul MADR nr.
387/2017

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
Introducerea in intravilanul localitatilor
Inventarierea terenurilor degradate care
fac obiectulactiunii de ameliorare prin
impadurire
Înregistrarea şi verificarea dosarului
transmis de către primării cuprinzând
numele şi datele de identificare ale
preemptorului ales de către vânzător ca
potenţial cumpărător şi copiile tuturor
proceselor-verbale privind derularea
fiecărei etape procedurale de selecţie
prevăzute de legislația în domeniu, prin
care se consemnează în detaliu activităţile
şi acţiunile desfăşurate.
Transmiterea avizul final/avizul negativ
emis de către structura centrală şi primit
de la aceasta, vânzătorului, prin poştă, cu
confirmare de primire, sau, la solicitarea
acestuia, se înmânează vânzătorului sau
persoanei împuternicite în acest sens; o
copie a avizului se transmite primăriei la
care a fost înregistrată oferta de vânzare,
prin poştă, cu confirmare de primire
Transmiterea avizul negativ biroului de
cadastru şi
publicitate imobiliară
competent, în original, în vederea notării
acestuia în cartea funciară
Publicarea pe site-ul instituţiei oferta de
34

Termen de
realizare

Observaţii

Permanent

Legea 18/1991
Ordinul MADR nr.
1026/2018
Legea 100/2010
HG 1257/2011

Permanent
Permanent

Legea 17/2014

Permanent
Legea 17/2014

Permanent
Legea 17/2014
Permanent

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

11.
Aplicarea dispozițiilor legale în domeniul de
activitate al Oficiilor Județene de Studii pedologice
și Agrochimice

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
vânzare a terenului, respectiv avizele
finale/avizele negative emise de structura
teritorială
Înființarea, organizarea şi gestionarea Februarie
Registrul judeţean de evidenţă a ofertelor
de vânzare a terenurilor agricole situate
în extravilan, pe suport hârtie şi în format
electronic, precum și baza de date a
circulaţiei terenurilor agricole situate în
extravilan la nivel judeţean în
conformitate cu informaţiile cuprinse în
bazele de date organizate la nivelul
structurii teritoriale, precum şi cu
informaţiile cuprinse în adeverinţele
emise de către primării
Permanent
Întocmește și înaintează către MADR
pentru aprobare , note anuale de
fundamentare privind realizarea/
/reactualizarea și finanțarea sistemului
județean de monitorizare sol-teren pentru
agricultură
Permanent
Încheie contracte pentru întocmirea și
finanțarea studiilor pedologice și
agrochimice necesare realizării și
reactualizării Sistemului național de
monitorizare sol-teren pentru agricultură
cu Oficiile Județene de Studii pedologice
și Agrochimice, pe baza listei de lucrări
din nota de fundamentare
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Observaţii

Legea 17/2014

Legea 17/2014

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
Permanent
Recepționează și admit la decontare
studiile pedologice și agrochimice avizate
favorabil de către comisia numită în acest
scop, conform procedurii de recepție și
decontare a lucrărilor
Urmărește întocmirea planului de
fertilizare precum și stabilirea măsurilor
agropedoameliorative, necesare elaborării
proiectelor de amenajamente pastorale,
potrivit HG nr.78/2015

12.
Elaborarea proiectelor de Amenajamente Pastorale
pentru pajiștile aflate îndomeniul public și /sau
privat al comunelor, orașelor, municipiilor,
administrate de consiliile locale ale acestora,cele
administrate de Agenția Domeniilor Statului,
preculm și pajiștilor aflate în proprietatea private a
persoanelorfizice și juridice

Organizarea lucrărilor de amenajare –
deplasarea în teren : documentele de
proprietate, , planuri, harți, verificarea
scripticului cu fapticul, recunoasterea
terenului, etc

Observaţii

Permanent

Martie-noiembrie

Numarul total de UAT =
65
Număr UAT-uri care au
solicitat proiecte = 57
Suprafata aferenta
proiectelor solicitate =
32489,12 ha
Număr proiecte elaborate
în total = 56
Suprafata aferenta
proiectelor elaborate =
30666,93ha
Număr proiecte în curs de
elaborare =1
Suprafata aferenta=
30666,93 ha
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Nr.
crt.

OBIECTIVUL

13.
Respectarea Ordinului comun al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii
şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru
Protecţia
Consumatorilor
nr.
724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor
tradiţionale;

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
Faza de birou- elaborarea Planului de
Amenajament Pastoral
Înaintarea documentației către APM
Galați pentru obținerea avizului de mediu
Printarea proiectelor , legarea și predarea
după urmarea procedurii SEA și
obținerea deciziei de la APM Galati
Primeşte şi verifică documentaţia depusă
de operatorul economic
Comunică în scris solicitantului, în
maxim 15 zile de la înregistrare, dacă
sunt neconformităţi, privind atestarea
produselor tradiţionale;

Termen de
realizare

Verifică la faţa locului realitatea datelor
înscrise, privind atestarea produselor
tradiţionale;

august-septembrie

Martie-noiembrie
Martie-noiembrie
Martie-noiembrie
august-septembrie
august-septembrie

Intocmeşte procesul verbal de constatare august-septembrie
privind realitatea datelor înscrise în
documentaţie;
menţionează în procesul - verbal, dacă
este cazul, situaţia în care se constată că
datele înscrise în caietul de sarcini nu
corespund cu realitatea din teren şi
constituie motivaţia neatestării şi
neînscrierii produsului în R.N.P.T.
Inaintează Direcţiei de specialitate cu august-septembrie
37

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

14.

15.

Implementarea programului de promovare a
legislaţiei comunitare şi naţionale, privind
dezvoltarea sectorului de industrie alimentară, a
produselor agricole şi alimentare pentru sistemele
de calitate comunitare şi naţionale (DOP, IGP,
STG şi produse tradiţionale,reţete consacrate,
produs montan);
elaborarea/actualizarea/diseminarea materialelor
de informare pentru fermieri/ membrii asociațiilor
(ghiduri, broşuri, pliante etc.) privind măsurile de
implementare a sistemelor de calitate pentru
dezvoltare rurală;
Realizarea de programe de instruire și formare
profesională
a
producătorilor agricoli
în
conformitate atât cu cerințele și normele UE cât și
cu obiectivele prioritare ale MADR privind
dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung.

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
atribuţii
în
domeniul
industriei
alimentare,
din
cadrul
MADR,
“Propunerea de atestare pentru înscrierea
în RNRC”

Observaţii

august-decembrie
Elaborează/actualizează/diseminează
materialele de informare privind măsurile
de implementare a sistemelor de calitate
pentru dezvoltare rurală;

Elaborarea programului anual de măsuri
privind activitățile de instruire, inițiere și
formare profesională continua, funcție de
nevoile din teritoriu
Cursuri de calificare în meseria
-Lucrător în cultura plantelor (durata 360
ore)
-Tractorist(durata 360 ore)
-Apicultor(durata 360)
Înformarea și instruirea beneficiarilor
Măsurilor PNDR 2014-2020 pentru
implementarea angajamentelor de agro38

Ianuarie 2020

februarie-mai
martie-iunie
Martie -iune

3 cursuri
2 cursuri
2 cursuri

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
mediu, climă și agricultură ecologică
- Masura 10 - Agromediu
-Masura 11 - Agricultura ecologică

Termen de
realizare

August
Septembie

16.
Informarea, instruirea și diseminarea informațiilor
cu privire la accesarea măsurilor de sprijin din
PNDR 20142020, scheme de plăți și ajutoare
naționale
tranzitorii,
normele
privind
ecocondiționalitatea , codul de bune
practici
agricole pentru protecția apelor împotriva poluării
cu nitrați din surse agricole, reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, sisteme de calitate naționale și
europenenaționale și europene
17.
Consiliere și asistență tehnică și elaborarea
proiectelor cu finanațare europeană din pndr 20142020, a schemelor de plăți directe si ajutoare
naționale tranzitorii din agricultură; Elaborarea
proiectelor în vederea accesării de fonduri
europene PNDR 2014-2020

18.

Cursuri de formare şi perfecţionare a
specialiştilor DAJ
Realizarea de acțiuni de informare a
fermierilor privind măsurilor din PNDR
2014 - 2020, oportunități de accesare a
măsurilor, normele și cerințele de
ecocondiționalitate; Codul de bune
practici agricole; utilizarea produselor și
echipamentelor de protecție a plantelor,
agricultura ecologică etc.
Acțiuni de diseminare a rezultatelor
obținute în cadrul proiectelor de
cercetare- dezvoltare ADER finanțate de
MADR
Identificarea potențialilor beneficiari ai
programelor de dezvoltare în agricultură
Înformarea persoanelor interesate asupra
oportunităților și responsabilităților în
derularea proiectelor cu finanțare
europeană
Consiliere, asistență tehnică, elaboararea
planului de afaceri , completarea cererii
de finanțare și depunerea proiectelor de
accesare a fondurilor europene
Elaborare proiecte
Elaborarea dosarelor de plăți pentru
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Permanent

Februariedecembrie

Martie si
octombrie
Permanent
Permanent

Permanent

Mai-decembrie
Permanent

Observaţii

1 curs
1 curs

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

Consiliere și asistență tehnică pentru scheme de
plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii,
implementarea
normelor de ecocondiționalitate
în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru
agricultori

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
proiectele aflate în perioada de finanțare
Cursuri de instruire a producatorilor
agricoli
-Norme de ecoconditionalitate in cadrul
schemelor si masurilor de sprijin pentru
fermieri
-Codul de bune practice agricole pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu
nitrati din surse agricole
-Programul de actiune pentru zonele
vulnerabile la poluarea cu nitrati din
surse agricole
-Diminuarea
efectelor
schimbarilor
climatic si a emisiilor de gaze
Obiective prioritare ale PNDR 2014-2020
-Masuri de agromediu si clima
Agricultura ecologica
-Utilizarea
surselor
de
energie
regenerabila (biomasa
biocarburanti,
biogas, biolichide)
-Transferul de tehnologie in agricultura
(tehnologii de cultura, de crestere a
animalelor, de prelucrare primara)
Informarea fermierilor privind masuri de
spriin cu fonduri UE si de la bugetul
national, pentru promovarea produselor
agroalimentare si a vinurilor de calitate.
-Informarea
cultivatorilor
privind
legislatia in domeniul OMG
40

Termen de
realizare

Trimestrul
I-IV

Trimestrul
I-IV

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
- Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a produsului
tomate în spații protejate”
-Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a producției de
usturoi
- Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a crescatorilor
de ovine pentru comercializarea lanii
- Program de sustinere a crescatorilor de
suine pentru activitatea de reproductie
-Program de sustinere pentru activitatea
de reproductie, incubatie si crestere in
sectorul avicol
-Ajutor minimia albine
-Program pentru stimularea angajarii
tinerilor in sectoarele agricultura,
acvacultura si industrie alimentara
Acordarea de asistenta tehnica de 1 Martie- 15
specialitate pentru completarea corecta a
mai
ceririlor unice de plata APIA
Acordarea de asistenta tehnica de Permanet
specialitate fermierilor in aplicarea
tehnologiilor moderne si a metodelor noi
de conducere a fermelor
Acordarea de activitati de consiliere si
Permanet
asistenta
tehnica,
economica,
menegeriala
si
juridica
pentru
constituirea si functionarea formelor
asociative in agricultura
41

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
Acordare de consultanta privind legislatia
nationala si indrumarea producatorilor in
vederea alinierii la aceste norme
Elaborarea si promovarea tehnologiilor
moderne in concordanta cu politicile
agricole ale Guvernului si cerintele
pietii;multiplicarea si distribuirea gratuita
de material informative de specialitate
Consultanta privind :
Norme cadru privind amplasarea,
construirea și exploatarea platformelor;
individuale/comune pentru depozitarea
gunoiului de grajd si a dejecțiilor lichide;
Valorificarea pajiştilor în contextul
dezvoltării durabile a agriculturii şi
protecţiei mediului.
Normele tehnice privind protecţia
mediului, igienă şi sănătatea animalelor,
principalele sectoare de producţie (lapte,
carne).
Agricultura ecologică. Reguli privind
înregistrarea operatorilor în sistemul de
agricultură ecologică.
Dezvoltarea unor programe naţionale
de ameliorare a materialului genetic la
speciile bovine, ovine/caprine pentru
exploataţiile cu o anumită dimensiune
economică.
Regimul
juridic
al
plantelor,
substanțelor și preparatelor stupefiante și
42

Termen de
realizare
Permanent
Permanent

Trimestrul I-IV

Aprilie,Nov
Sep.
Oct.
Februarie-Martie
Ianuarie-martie
Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
psihotrope (cânepa), potrivit Legii nr.
339/2005, Hotărârii Guvernului nr.
1915/2006, Hotărârii Guvernului nr. 230
din 16 martie 2011, Ordinului nr.
677/2004, Legii nr. 627/2002, Ordinului
nr. 623/2002, Ordinului nr. 172/2003,
Ordinului nr. 74/2004.
Producerea
și
comercializarea
hameiului, potrivit prevederilor Legii nr.
627/2002, Ordinuuil nr. 623/2002,
Ordinului nr. 172/2003, Ordinului nr.
74/2004.
Organizarea pieţei tutunului brut în
România în conformitate cu Legea nr.
236/2003, HG nr. 754/2004, Ordinul nr.
502/2003, Ordinul nr. 74/2012, Ordinul
nr. 268/2012.
Digitizarea
și
digitalizarea
în
agricultură, de corelat cu Strategia
Națională privind Agenda Digitală pentru
România 2020.
Simpozion privind transferul tehnologic
din unitatile de cercetare catre fermieri 10
Asocierea şi organizarea producătorilor
agricoli în vederea valorificării mai
eficiente a produţiei de lapte şi carne la
speciile bovine şi ovine/caprine.
Formele de sprijin din sectorul
zootehnic acordate fermierilor în cadrul
politicii Agricole Comune 2015 – 2020.
43

Termen de
realizare

Aprilie –
Oct.

Observaţii

Nr.
crt.

19.

OBIECTIVUL

Identificarea potentialilor beneficiarI ai fondurilor
alocate prin PNDR cu posibilitati de accesare a

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
Fondurile alocate prin PNDR cu
posibilităţi de accesare a măsurilor
finanţate prin program, informarea
fermierilor asupra oportunităţilor şi
responsabilităţilor
în
derularea
proiectelor.
Agricultura ecologică. Reguli privind
înregistrarea operatorilor în sistemul de
agricultură ecologică.
Realizarea
de
material
audiovizuale,participarea la emisiuni radio/tv
pentru
informarea
fermierilor
si
promovarea tehnologiilor inovatoare si a
legislatiei nationale/europene
Activitati de promovare a schemelor de
calitate
nationale
si
europene,de
identificare a operatorilor economici
Intocmirea de rapoarte de activitate in
vederea monotorizarii modului de
implementare a programului anual de
activitati
Identifica potentiali bineficiari pentru
formare profesionala la nivel local in
vederea elaborarii programului anual de
activitati
Organizeaza ,implementeaza si evalueaza
programe de calificare profesionala si
instruire
Identifica potentiali bineficiari ai
programelor de dezvoltare in agricultura
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Termen de
realizare

Trimestrul I-IV

Trimestrul I-IV
Annual,trimestrial
e, semestriale
Trimestrul I-IV

Trimestrul I-IV
Trimestrul I-IV

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
masurilor finantate prin program, informarea
acestora asupra oportunitatilor si responsabilitatilor
in derularea proiectelor

20.

Realizarea fluxului informational, necesar
producatorilor agricoli, transferul tehnologic,
diseminarea
rezultatelor

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
Realizeaza activitati de asistenta tehnica Trimestrul I-IV
pentru elabararea planurilor de afaceri si
a proiectelor de accesare a fondurilor
europene si nationale
Asigura
asistenta
de
specialitate Trimestrul I-IV
fermierilor proprietari/administratori de
exploatatii agricole care detin animale la
elaborarea Planului de actiune la nivelul
exploatatiei agricole privind aplicarea
masurilor prevazute in Programul de
actiune pentru protectia apelor impotriva
poluarii
cu
nitritati
din
surse
agricole,termenele de indeplinire a
acestora si sursele de finantare
Participa la elaborarea si promovarea Trimestrul I-IV
tehnologiilor care tin seama de resursele
si dimensiunile fermelor in concordanta
cu politicile agricole ale guvernului si
cerintele pietii
Participa la instituirea sistemului de
Trimestrul I-IV
instruire si certificare in domeniul
utilizari produselor si echipamentelor de
protective a plantelor conform OUG
34/2012
Realizeaza/actualizeaza baza de date
Trimestrul I-IV
privind exploatatiile agricole de pe raza
de activitate,formele asociative,furnizori
de imputuri,spatii de depozitare
,cultivator de plante energetice
Tine evidenta actiunilor de identificare Trimestrul I-IV
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
,consiliere,asistenta tehnica individuala si
consilierea producatorilor agricoli si
realizeaza baza de date prin completarea
fisei fermierului FF3
Desfasoara activitati de informare privind Trimestrul I-IV
masurile de sprijin cu fonduri UE si de la
bugetul national acordat promovarii
produselor agro-alimentare si a vinurilor
de calitate
Informarea
producatorilor
privind Trimestrul I-IV
legislatia in domeniul OMG
Informeaza ,elaboreaza si pun in aplicare Trimestrul I-IV
programul de informare si instruire a
fermierilor cu privire la normele de
ecoconditionalitate in cadrul schemelor si
masurilor de sprijin pentru agricultura si
dezvoltare rurala finantate din fonduri
europene si de la bugetul de stat in
colaborare cu autoritatile locale pentru
protectia mediului,sanitar veterinar si
fitosanitar
Informeaza ,elaboreaza si pun in aplicare
Trimestrul I-IV
programul de informare si instruire a
fermierilor si a autoritatilor administratiei
publice locale cu privire la codul de bune
practice agricole si Programul de actiune
pentru protectia apelor impotriva poluarii
cu nitrati din surse agriocole,in
colaborare cu autoritatile locale pentru
protectia mediului
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Observaţii

Nr.
crt.

21

OBIECTIVUL

Colaborare cu unitati de cercetare,invatamant si
furnizori de imputuri

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
Acorda consultanta si asistenta
proprietarilor de teren agricol si
utilizatorilor lucrarilor de imbunatatiri
funciare privind aplicarea actelor
normative specific
Implementarea
programului
de
promovare a legislatiei comunitare si
nationale privind dezvoltarea sectorului
de industrie alimentara ,a produselor
agricole si alimentare pentru sistemele de
calitate
comunitare
si
nationale
(DOP,IGP,STG
si
produse
traditionale,retete consecrate)
Elaborarea,actualizarea,diseminarea
materialelor de informare pentru
fermieri,membrii asociatiilor privind
masurile de implementare a sistemelor de
calitate pentru dezvoltare rurala
-Monitorizarea si evaluarea productiei la
culturile insamantate in toamna anului
2020 si a celor insamantate in primavera
anului 2021
Intocmirea situatiilor si raportarilor
cerute ce catre MADR si institutiile
abilitate
Loturi demonstrative in domeniul vegetal
si zootehnic
- Porumb = 2lot pe 6ha
- Fl. Soarelui= 2 lot pe 6 ha
-combaterea volilor si daunatorilor la vita
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Termen de
realizare
Trimestrul I-IV

Trimestrul I-IV

Trimestrul I-IV

Trimestrul I-IV

Aprilie octombrie
Trimestrul
I-IV

Observaţii

Nr.
crt.

22

23

ACTIUNI
Termen de
propuse
pentru
realizarea
obiectivelor
realizare
OBIECTIVUL
cuprinse in Programul de Guvernare
de vie=1 lot/0,5 ha
- Hibrizi de tomate – solar = 2 loturi pe
0,2ha Teuci
Hibrizi deardei – solar = 2 loturi pe
0,2ha Teuci
Apicultura 2 loturi
Demonstratii practice in ferme pentru a
urmari verigile tehnologoce
Programe de sustinere pentru produse deficitare
- Ajutor de minimis pentru aplicarea
Trimestrul
programului de susținere a produsului
I-IV
legume în spații protejate”
-Ajutor de minimis pentru aplicarea
Trimestrul
programului de susținere a producției de
I-IV
usturoi
- Ajutorul de minimis pentru aplicarea
Trimestrul
programului de sustinere a crescatorilor
I-IV
de suine in vederea producerii carnë de
porc din rasele autohtone Bazna si
Mangalita”
- Ajutor de minimis pentru sectorul
apicol
- Ajutor de minimis pentru aplicarea
Trimestrul
programului de susținere a produsului
I-IV
legume în spații protejate”
lunar
Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic in Efectuarea acţiunilor de inspecţie în
Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor pieţele agroalimentare privind verificarea
modului de respectare a prevederilor
Proaspete
Obiectivul principal al I.S.C.T.P.V.L.F. pentru anul Legii nr.145/2014- pentru stabilirea unor
2021 îl constituie gestionarea şi monitorizarea măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol- de către
48

Observaţii

Nr.
crt.

ACTIUNI
Termen de
propuse
pentru
realizarea
obiectivelor
realizare
OBIECTIVUL
cuprinse in Programul de Guvernare
conformităţii legumelor şi fructelor proaspete, cu administraţiile pieţelor.
respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare Verificarea modului de respectare a
lunar
privind organizarea comună de piaţă în sectorul prevederilor Legii nr.145/2014- pentru
legume şi fructe proaspete.
stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricolprivind
utilizarea
atestatului
de
producător şi carnetului decomercializare
de către producătorii agricoli persoane
fizice.
Efectuarea acţiunilor de inspecţie la
lunar
primăriile localităţilor emitente a
atestatelor de producător şi carnetelor de
comercializare precum şi la gospodăriile
producătorilor agricoli privind verificarea
respectării
dispoziţiilor
Legii
nr.145/2014-pentru
stabilirea
unor
măsuri de reglementare
produselor
din
sectorul

a pieţei
agricol-la

eliberarea respectivelor documente.
Efectuarea, în pieţele angro, centrele de
sortare şi ambalare, depozitele angro,
reţelele comerciale, a controlului de
conformitate privind respectarea
standardelor de comercializare, sub
aspectul modului de sortare, ambalare,
etichetare şi depozitare a legumelor şi
fructelor proaspete.
Efectuarea controlului de conformitate şi
eliberarea certificatului de conformitate
cu standardele de comercializare sau
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lunar

lunar

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

Inspectia

de

Stat

pentru

Controlul

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
întocmirea procesului verbal de
constatare a neconformităţii, după caz,
pentru fructele şi legumele în stare
proaspătă, destinate exportului sau
provenite din import.
Constatarea săvârşirii contravenţiilor şi
lunar
aplicarea sancţiunilor prevăzute de
legislaţia în vigoare, pentru operatorii din
sectorul legume-fructe.
Verificarea aplicării tehnologiilor de
lunar
cultură în exploataţiile comerciale
pomicole şi legumicole.
Verificarea registrelor de evidenţă a
lunar
tratamentelor şi a substanţelor fitosanitare
folosite în procesul de producţie.
Colaborarea cu birourile şi punctele
lunar
vamale din subordinea Autorităţii
Naţionale a Vămilor, în vederea
asigurării unui control de conformitate
riguros a legumelor şi fructelor proaspete
importate sau destinate exportului.
Raportarea
lunar
Autorităţii
de până pe data de
coordonare a activităţii desfăşurate de
10 a lunii
către inspectorii organismelor de
următoare
inspecţie şi control ale ISCTPVLF din
cadrul Compartimentelor Judeţene de
Inspecţii a situaţiei privind controalele
efectuate la operatorii din sectorul de
legume – fructe
Tehnic Controlul scriptic si faptic al modului de
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Observaţii

Nr.
crt.

24

OBIECTIVUL
Vitivinicol Obiectivul principal al Inspectiei de Stat
pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, il constituie
identificarea produselor substituite si falsificate
precum si respectarea prevederilor legislatiei
vitivinicole nationale si comunitare
vigoare,
privind producerea, comercializarea, depozitarea si
transportul produselor vitivinicole

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
intocmire,depunerea si corectitudinea
datelor din declaratiile de recolta si de
ianuarieproductie in conformitate cu prevederile
martie
art.30,alin (1) din Legea nr.164/2015 a
vieie si vinului in sistemul organizarii
comune a pietei vitivinicole.
Verificarea modului de respectare de
catre producatorii de vin a achizitionarii
ianuariein baza carnetului de viticultor a
martie
strugurilor pentru vin.
Respectarea
prevederilor
Ordinului
ministrului agriculturii si dezvoltarii
ianuarie-martie
rurale nr.80/2010 in receptia,sistemul de
evidenta,controlul
conformitatii,
prezentarea si etichetarea in vederea
comercializarii
cu
amanuntul
a
produselor vitivinicole vrac, provenite
octombriedin comertul intracomunitar
decembrie
Verificarea respectarii termenului de
depunere a declaratiilor de stocuri de august-septembrie
catre agentii economici, precum si
corectitudinea datelor inscrise, in
conformitate cu prevederile art.30,ali(1)
din legea nr.164/2015 a viei si vinului in
sistemul organizarii comune a pietei
vitivinicole.
Autorizarea spatiilor de comercializare a
vinului de masa vrac si verificarea
lunar
mentinerii conditiilor de autorizare a
acestora in conformitate cu prevederile
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
legislative in vigoare.
Controlul privind calitatea, provenienta,
autenticitatea si naturaletea vinurilor,
vinurilor varietale,vinurilor cu indicatie
geografica(IG) si a vinurilor cu Denumire
de Origine Controlata la producatorii de
vinuri.Verificarea cantitatilor de vinuri
lunar
atestate ca vinuri DOC si IG,existenta
documentelor de atestare privind
cantitatile certificate pentru
comercializare,aflate in stoc si livrate,in
corelatie cu suprafetele autorizate in
cultura si cantitatile de struguri realizate
pe aceste suprafete.Prelevarea de probe
din produsele vinicole controlate la care
exista suspiciunea ca fiind
necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ si trimiterea spre analiza la unul
din laboratoarele pentru contolul calitatii
si igienei vinului
Verificarea modului de respectare a
practicilor si tratamentelor autorizate
aplicate vinurilor in etapele de
lunar
producere,pastrare,conditionare,maturare
si imbuteliere in conformitate cu
prevederile Legii nr.164/2015 a viei si
vinului in sistemul organizarii comune a
pietei vitivinicole si a legislatiei
adiacente.Se vor preleva probe din
materiile prime care contribuie la
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
obtinerea vinurilor.
Avizarea documentelor de insotire a
transporturilor de produse vitivinicole
vrac,conf.prevederilor
Ord.ministrului
agriculturii
nr.234/2004
privind
lunar
aprobarea documentelor de insotire a
transporturilor de produse vitivinicole si
evidentele
obligatorii
in
sectorul
vitivinicol
si
controlul
privind:calitatea,provenienta,autenticitate
a,naturaletea si evidenta produselor
vinicole comercializate sub forma
neimbuteliata.Prelevare de probe
Controlul si completarea la zi a datelor
din registrele de evidenta a produselor
vitivinicole:
lunar
-intrari/iesiri,pt.produsele
vitivinicole
vrac
-practici si tratamente oenologice
-imbuteliere,
conf.prevederilor
art.7,alin(1,2,3,4)
din
Ord.MADR
nr.234/2004
Respectarea prevederilor legale privind
etichetarea si ambalarea vinurilor si a
lunar
altor produse vitivinicole aflate in reteaua
comerciala
Verificarea activitatii laboratoarelor
judetene autorizate de DAJ in vederea
efectuarii de analize la vinuri si alte
produse vitivinicole pentru consumul
semestrial
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Observaţii

Nr.
crt.

25

OBIECTIVUL

Inspectia in domeniul Industriei Alimentare
Obiectivul Inspectiei in domeniul Industriei
Alimentare il constituie verificarea modului in care
se respecta reglementarile in vigoare privind
comercializarea painii si produselor de panificatie
in structurile de vanzare cu
amanuntul, folosirea sarii iodate la fabricarea
painii, marcarea, clasificarea, ambalarea si
comercializarea oualor, precum si verificarea
utilizarii legalitatii atestatului si a logoului de
produs traditional si a retetei consacrate

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
intern in conformitate cu prevederile din
Ord.MADR
nr.277/2006
pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind autorizarea laboratoarelor in
vederea executarii de analize pentru
vinurile si celelalte produse pe baza de
must si vin ce urmeaza a fi expediate in
scopul comercializarii pe piata interna.
Verificarea folosirii sarii iodate la
Lunar
fabricarea piinii si produselor de
panificatie conform prevederilor H.G.
nr. 568/2002
Verificarea, in structurile de vanzare cu
Lunar
amanuntul a respectarii afisajului
obligatoriu la comercializarea painii si
produselor de panificatie, conform OUG.
nr.12/2006
Verificarea, in structurile de vanzare cu
Lunar
amanuntul a respectarii regimului de
marcare, clasificare,ambalare si
comercializare a oualor
Verificare respectarii regimului de
Termen de
marcare,
clasificare,
ambalare
si realizare Sem II
comercializare a oualor la producatori,
centrelor de ambalare, colectori si
angrosisti,
conform
prevederilor
Regulamentului (CE) 589/2008 si a O.M.
nr.461/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Hotararii
Guvernului nr. 415/2004 privind regimul
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Observaţii

Nr.
crt.

26.

OBIECTIVUL

Inspectia Tehnica in domeniul Depozitelor de
cereale Obiectivul Inspectiei in domeniul
Depozitelor de cereale il reprezinta verificarea
modului in care se respecta conditiile care au stat
la baza autorizarii, precum si a reglementarilor in
vigoare privind livrarea, transportul,achizitionarea
si depozitarea produselor cerealiere

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
de comercializare a oualor
Verificarea legalitatii utilizarii atestatului
Termen de
si logo-ului de produs traditional si a realizare Sem II
produselor
alimentare
consacrate
romanesti conform O.M.724/2013 si a
O.M.394/2014
Inspectia
in
domeniul
Industriei
Termen de
Alimentare poate colabora pentru realizare Sem II
indeplinirea
atributiilor
si
cu
reprezentantii
Autoritatii
Nationale
pentru
Protectia
Consumatorilor,
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
si pentru Siguranta Alimentelor, Min.
Administratiei si Internelor, ANAF
Raportarea
lunar
Autorităţii
de până pe data de
coordonare a activităţii desfăşurate de
10 a lunii
către inspectorii organismelor de
următoare
inspecţie şi control cu atributii in
domeniul Industriei Alimentare din
cadrul Compartimentelor Judeţene de
Inspecţii a situaţiei privind controalele
efectuate la operatorii din domeniu.
Verificarea mentinerii conditiilor tehnice
care au stat la baza emiterii autorizatiilor
pentru spatiile de depozitere a produselor
agricole conform O.U.G.12/2006 pentru
stabilirea unor masuri de reglementare a
pietei pe filiera cerealelor si a produselor
procesate din cereale si Ordinului nr.
55

Lunar

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse in Programul de Guvernare
222/2006.
Verificarea existentei autorizatiilor pentru
spatiile de depozitare a produselor
agricole si identificarea celor care
funtioneaza fara a avea spatii de
depozitare autorizate
Verificarea dotarii cu cantare pe flux la
toti operatorii economici cu activitate de
morarit,atat la intrarea materiilor prime,
cat si la iesirea produselor finite.
Verificarea respectarii de catre agentii
economici detinatori de autorizatii de
depozitare a cerintelor minimale in
comercializarea cerealelor ( existenta
contractelor de vanzare -cumparare, a
facturilor fiscale, contractelor de prestari
servicii si a carnetelor de comercializare
a produselor agricole, bonuri de transport,
avize de insotire a marfii,buletine de
analiza a calitatii produsului pentru
fiecare mijloc de transport,fiselor de
magazine).

Termen de
realizare

Lunar

Lunar

Iunie-Octombrie

Efectuarea de controale dispuse de Ori de cate ori
MADR
la
depozitele
licentiate, este nevoie
conf.Legii 101/2014 mentionate in
rapoartele intocmite de entitati mandatate
in urma verificarilor periodice ale
spatiilor de depozitare care detin licente
de depozit.
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

27.

Inspectia tehnica in domeniul Agriculturii
Ecologice
Obiectivul Inspectiei in domeniul Agriculturii
Ecologice este reprezentat de evaluarea pe teren a
modului de desfasurare a activitatii Organismelor
de Inspectie si Certificare (OIC) aprobate de
M.A.D.R., verificarea respectarii de catre acestea a

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
Constatarea contraventiilor si aplicarea
Trimestrial
sanctiunilor
in
cazul
incalcarilor
prevederilor OUG 67/2008 si a
Ord.MADR/2008 privind organizarea si
functionarea SIPPAA.
Inspectia
Tehnica
in
domeniul
Ori de cate ori
Depozitelor de cereale poate colabora
este nevoie
pentru indeplinirea atributiilor si cu
reprezentantii
Autoritatii
Nationale
pentru
Protectia
Consumatorilor,
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
si
pentru
Siguranta
Alimentelor,
Ministerului Administratiei si Internelor,
Agentia Nationala de Administrare
Fiscala.
Raportarea
lunar
Autorităţii
de până pe data de
coordonare a activităţii desfăşurate de
10 a lunii
către inspectorii organismelor de
următoare
inspecţie şi control cu atributii in
domeniul Depozitelor de cereale din
cadrul Compartimentelor Judeţene de
Inspecţii a situaţiei privind controalele
efectuate la operatorii din domeniu.
Urmarirea respectarii de catre OIC-urile
lunar
aprobate de MADR a procedurii de
control standard si a aplicarii in
activitatea de inspectie si certificare a
masurilor de control si precautie pe care
OIC se angajeaza sa le impuna
operatorilor pentru fiecare domeniu de
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
procedurii de control standard si aplicarii in
activitatea de inspectie si certificare a masurilor de
control si precautie pe care organismul se angajeaza
sa le impuna operatorilor pe fiecare domeniu de
activitate.

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
activitate.
Verificarea pe teren a respectarii de catre
lunar
OIC –uri a cerintelor minime de control
cuprinse in Regulamentul nr.889/2008 al
CE.
Identintificarea eventualelor nereguli sau
lunar
incalcari in activitatea de inspectie
desfasurata de OIC-uri la operatorii aflati
sub contract .
Verificarea operatorilor din esantionul
La transm.
supus controlului, stabilit in conformitate
esantionului/
cu prevederile O.M. nr.181/2012.
lunar
Esantionul cuprinde un numar de
operatori stabilit in fiecare an,ce
reprezinta minimum 5% din totalul
operatorilor inscrisi la fiecare OIC.
Verificarea operatorilor economici care
lunar/
exploateaza suprafete mari si care obtin
trimestrial
productii peste media obtinuta in sistem
conventional, in zona unde isi desfasoara
activitatea.
Participarea impreuna cu inspectorul OIC
lunar/
la prelevare de probe de la operatorii
solicitare
economici care obtin productii mari si
care efectueaza tranzactii in afara
teritoriului Romaniei.
Verificarea
operatorilor
economici
lunar
conform prevederilor HG nr.131/2013
Constatarea contraventiilor si aplicarea
lunar
sanctiunilor conform art.3 din Ordonanta
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Observaţii

Nr.
crt.

28.

OBIECTIVUL

Inspectia in domeniul Organismelor Modificate
Genetic (OMG)
Obiectivul Inspectiei in domeniul OMG in
domeniul il reprezinta implementarea si respectarea
de catre toti cultivatorii de plante MG a legislatiei

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
nr.29/2014 pentru modificarea art.6 din
OUG nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice.
Verificarea raportului de inspectie (copie)
lunar
emis de OIC-uri in urma inspectiilor
anuntate sau neanuntate efectuate la
operatori.
Vericarea in teren a inspectiilor realizate
lunar
de OIC pe domenii de activitate .
Intocmirea
procesului
verbal
de
lunar
constatare si anexarea acestuia la
formularul de control specific fiecarui
domeniu de activitate.
Transmiterea catre MADR a proceselor
lunar
verbale intocmite in conformitate cu
prevederile HG nr.131/2013 si ale
Ordonantei nr.29/2014.
Raportarea
lunar
Autorităţii
de până pe data de
coordonare a activităţii desfăşurate de
10 a lunii
către inspectorii organismelor de
următoare
inspecţie şi control cu atributii in
domeniul Agriculturii ecologice din
cadrul Compartimentelor Judeţene de
Inspecţii a situaţiei privind controalele
efectuate la operatorii din domeniu.
Campanie de informare si mediatizare a Februarie-martie
legislatiei in domeniul OMG a tuturor
potentialilor cultivator de plante OMG
inventarierea suprafetelor cultivate cu
mai-iunie
soia, astfel incat sa existe o corelatie intre
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
nationale si comunitare in vigoare, respectiv,
Ordinul MADR nr. 61/201 privind autorizarea si
controlul cultivatorilor de plante modificate genetic
si masuri pentru asigurarea
coexistentei plantelor MG cu cele conventionale si
ecologice si a Reg.(CE) nr 1830/2003 privind
trasabilitatea si
etichetarea organismelor modificate genetic.

29.

Inspectia Tehnica pentru Controlul Fertilizantilor
Obiectivul inspectiei tehnice pentru controlul
fertilizantilor consta in respectarea de catre toti
operatorii economici a prevederilor legislatiei
actuale in domeniu.

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
suprafata cultivata si cantitatea de
samanta folosita la semanat, mentionata
pe documentele de insotire
Prelevarea de probe din boabe de soia din
La recoltare
productia obtinuta in anul 2021 precum si
la sesizari
Verificarea modului de depozitare a
lunar
productiei de soia, in cazul cultivatorilor
care o folosesc pentru suprafetelor
cultivate soia conventionala.
Colaborarea si schimbul de informatii cu
lunar
celelalte institutii guvernamentale care au
atributii in respectarea
legislatiei
referitoare la OMG, respective Garda
Nationala de mediu, ANSVSA si ANPC
Intocmirea P.V.C. si a masurilor
lunar
stabilite.
Raportarea
lunar
Autorităţii
de până pe data de
coordonare a activităţii desfăşurate de
10 a lunii
către inspectorii organismelor de
următoare
inspecţie şi control cu atributii in
domeniul Agriculturii ecologice din
cadrul Compartimentelor Judeţene de
Inspecţii a situaţiei privind controalele
efectuate la operatorii din domeniu.
Verificarea modului de cunoastere a
lunar
legislatiei nationale de catre importatori,
depozitari, distribuitori si comercianti de
ingrasminte.
Intocmirea si actualizarea bazei de date
trimestrial
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
judetene a operatorilor autorizati care
produc, depoziteaza si comercializeaza
ingrasaminte chimice.
Verificarea
efectuarii
testului
de
lunar
rezistenta
la
detonare
pentru
ingrasamintele care au in compozitie un
procent de peste 28% azot.
Urmarirea modului de ambalare si
lunar
etichetare a ingrasamintelor chimice
conform legislatiei in vigoare, precum si
a fisei tehnice de securitate emisa de
producator.
Urmarirea modului de manipulare,
lunar
transport si depozitare, conform fisei
tehnice de securitate a ingrasamintelor
chimice, care va insoti obligatoriu
ingrasamintul la comercializare
Prelevarea de probe si trimiterea catre
lunar
laboratoarele autorizate in vederea
efectuarii de analize chimice.
Constatarea savarsirii contraventiilor si
lunar
aplicarea sanctiunilor prevazute de actele
normative in vigoare precum si
interzicerea de la comercializare a
ingrasamintelor care nu corespund.
Raportarea
lunar
Autorităţii
de până pe data de
coordonare a activităţii desfăşurate de
10 a lunii
către inspectorii organismelor de
următoare
inspecţie şi control cu atributii in
domeniul fertilizantilor din cadrul
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Observaţii

Nr.
crt.

30.

31.

OBIECTIVUL

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
Compartimentelor Judeţene de Inspecţii a
situaţiei privind controalele efectuate la
operatorii din domeniu.
Verificarea culturilor de MAC CANEPA
lunar
SI TUTUN inscrise in Registrul DAJ
Galati
Verificarea suprafetelor si intocmirea
Rapoartelor de inspectie pentru fiecare
cultivator.
lunar

Inspectia in domeniul cultivarii plantelor ce contin
substante stupefiante si psihotrope
Obiectivul inspectiei tehnice in domeniul cultivarii
plantelor ce contin substante stupefiante si
psihotrope consta in verificarea scriptica si faptica
( in ca turilor de plante care contin substante
stupefiante si psihotrope si la semintele mp) a cul
de canepa pentru alte intrebuintari decat pentru
semanat.
Imbunătățiri funciare
Solicită informaţii şi rapoarte din partea
OIF sau FOIF privind exploatarea şi
întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri
funciare, inclusiv cu privire la cea care
le-a fost transmisă în folosinţă sau
proprietate, completează baza de date şi
raportează
OROIF
conform
instrucţiunilor emise de acesta
Solicită OROIF din cadrul MADR
formularea unor soluții unitare la nivel
național privind rezolvarea diferitelor
situații concrete apărute pe parcursul
constituirii OIF
Acordă asistenţă tehnică OIF sau FOIF
pentru:
asigurarea
întreţinerii
corespunzătoare
a
infrastructurii,
prevenirea deteriorării sau defectării
infrastructurii
şi
garantarea
că
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10 aprilie
10 octombrie

permanent

Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

32.

OBIECTIVUL

Monitorizarea suprafețelor agricole

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
infrastructura este utilizată în interesul
public
Verifică
realitatea
şi
legalitatea
Permanent
documentelor privind modificarea sau
completarea
statutului
şi
actului
constitutiv ale OIF sau FOIF şi
elaborează referatul privind rezultatele
verificărilor, pe care îl înaintează la
MADR;
Întocmirea dării de seamă statistice
Agr.2A- „ Suprafața productivă de
Iunie 2019
primavară la data de 15.06.2020/județ
Întocmirea dării de seamă statistice
20 decembrie
Agr.2B- “ Suprafața recoltată și producția
2019
obținută,
aplicarea
îngrășămintelor,
amendamentelor și pesticidelor, plantarea
și defrișărilor de vii și pomi în anul
2020/județ “
Întocmește
lucrările
„
Balanța
suprafațelor arabile și inventarierea
culturilor însămânțate în toamna anului
2020 și „ Programul producției agricole,
vegetală și animală pentru anul 2021
Întocmește situația „raport tehnicoperativ (Agr. 6A) al activității
zootehnice și de procesare a produselor
agricole de origine animală la data de....”
Întocmește “ Situația Statistică a
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Trimestrul IV

lunar

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

Total obiective:32

ACTIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor realizare
cuprinse in Programul de Guvernare
terenurilor (SST) la 31 decembrie anul
Trim I 2020
2020 “
Efectuează estimări privind suprafața
La solicitarea
cultivată, producția medie la hectar și
MADR
producția totală pentru principalele
culture agricole pe total județ și sectoare
de activitate, conform cu cerințele
regulamentelor specifice ale UE
Întocmește situația „ producția vegetală și
producția animală realizate în perioada 01
ianuarie- ...”
Alte activitatii solicitate :
-Monitorizarea si evaluarea productiei la
culturile insamantate in toamna anului
2020 si a celor insamantate in primavara
anului 2021, precum si evaluarea acestora
-Intocmirea situatiilor si raportarilor
cerute ce catre MADR si institutiile
abilitate.
Total acţiuni :187
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Trimestrial

Permanent

Observaţii

5.2. INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR GALAȚI
Nr.
crt.
1.

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Intărirea capacității organizatorice și instituționale a Asumarea și implementarea legislației
naționale în domeniul semințelor și
ITCSMS Galați
materialului săditor, precum și a
obiectivelor programului de guvernare
privind politica agricolă în domeniul
semințelor
Asumarea solicitărilor autorității oficiale
națioanale privind propunerile de
îmbunătățire și armonizare a legislației
specifice.
Evaluarea activității personalului și
asumarea Regulamentului de organizare
și funcționare la nivelul personalului și
reactualizarea, acolo unde este cazul, a
fișelor postului și deciziilor de
responsabilizare, la nivelul tuturor
punctelor de lucru.
Implementarea, la nivelul tuturor
utilizatorilor a ultimei revizii a
procedurilor și instructiunilor de lucru, în
vederea definitivării pregătirilor pentru
auditul extern de reacreditare.
Imbunătățirea continuă a sistemului de
management al calitatii prin analiza de
management, auditurile
efectuate de
auditorii interni și instruirea permanentă a
personalului, în scopul pregătirii pentru
OBIECTIVUL
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Termen de
realizare
An 2021

An 2021

31.01.2021

31.03.2021

An 2021

Observaţii

Nr.
crt.

2.

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
reacreditare.
Identificarea, prin audituri interne și
analize de management, a necesităților
privind
instruirea
personalului
și
elaborarea programelor de instruire
teoretica si practică aferente .
Identificarea oportunităților de instruire a
personalului atestat al instituției, prin
instruiri tehnice si ale sistemului calității,
organizate de INCS, LCCSMS, ASRO,
sau alte instituții si organisme abilitate.
Realizarea veniturilor extrabugetare prin
încasarea
contravalorii
prestațiilor
specifice efectuate la agenții economici
înregistrați, conform legislației în
vigoare.
Inregistrarea si monitorizarea agentilor economici Implementarea
Ordinului
769/2009
pentru producerea, prelucrarea si comercializare privind aprobarea Metodologiei de
semintelor si materialului saditor
înregistare a operatorilor economici și
eliberarea autorizației pentru producerea,
prelucrarea
și/sau
comercializarea
semințelor și materialului săditor, prin
organizarea instruirii persoanelor cu
decizii în acest sens, la nivelul instituției.
Analiza solicitarilor de înregistrare ale
agenților economici, verificarea și
soluționarea acestora, în condițiile
prevăzute prin Legea nr. 266/2002 si
OMAPDR nr. 769/2009
OBIECTIVUL

66

Termen de
realizare
28.02.2021

An 2021

An 2021

31.01.2021

An 2021

Observaţii

Nr.
crt.

3.

4.

OBIECTIVUL

Inspectia in camp a culturilor semincere declarate de
agentii economici multiplicatori de seminte si
material saditor

Controlul si certificarea calitatii semintelor prin teste
de calitate efectuate in laborator, in vrderea pregatirii
pentru comercializare a acestora

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Supravegherea
și
monitorizarea
activităților specifice ale agenților
economici înregistrați.
Instruirea, testarea și monitorizarea
personalului
împuternicit
pentru
producerea,
prelucrarea
și
comercializarea semințelor și materialului
săditor
în
sensul
reglementărilor
specifice actuale.
Primirea și verificarea declarațiilor de
multiplicare depuse de agenții economici
înregistrați, în vederea acceptării pentru
înscriere la multiplicare a culturilor
semincere și elaborarea programului
anual de multiplicare.
Repartizarea sarcinii anuale de control a
inspectorilor
oficiali
atestați
și
responsabilizarea acestora prin decizie.
Efectuarea inspecțiilor în câmp a
culturilor
semincere
înscrise
la
multiplicare și emiterea documentelor
aferente, conform actelor normative în
vigoare.
Gestionarea judicioasă a solicitărilor
privind certificarea finală, prin verificarea
conformității și înregistrarea declarațiilor
de certificare ale agenților economici,
precum și eliberarea etichetelor oficiale,
în conformitate cu procedurile legale în
vigoare.
67

Termen de
realizare
An 2021
An 2021

31.05.2021

31.05.2021
An 2021

An 2021

Observaţii

Nr.
crt.

5.

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Monitorizarea condiționării, ambalării si
etichetării oficiale, la prelucrătorii de
semințe înregistrați.
Înregistrarea solicitărilor de eșantionare
a loturilor de semințe, formulate de
deținătorii acestora și eșantionarea
loturilor respective, conform procedurilor
și standardelor specifice în vigoare.
Testarea
calității
semințelor
și
materialului
săditor,
pe
baza
eșantioanelor de laborator prelevate prin
personalul autorizat prin proceduri și
metode de laborator specifice, în vederea
certificării oficiale a acestora și emiterii
documentelor oficiale aferente.
Gestionarea eficientă a trasabilității
circuitului documentelor în laboartor,
precum si asumarea responsabilităților
privind întocmirea și eliberarea efectivă a
documentelor de calitate a semințelor și
materialului săditor.
Gestionarea documentelor de calitate și
conformitate ale furnizorilor prin
atribuirea
numelor
oficiale
și
monitorizarea utilizării acestora.
Controlul respectarii legislatiei specifice in vigoare Organizarea
de
controale
asupra
de catre toti agentii economici inregistrati
legalității activităților desfășurate de
agenții economici înregistrați pentru
comercializarea semințelor și materialului
săditor.
OBIECTIVUL
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Termen de
realizare
An 2021
An 2021

An 2021

An 2021

An 2021

An 2021

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

Total obiective:5

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Monitorizarea
intrărilor,
ieșirilor,
rulajelor și stocurilor de semințe existente
la detinatorii inregistrati, prin verificare
documentelor
specifice,
conform
legislatiei în vigioare.
Total acţiuni :23

Termen de
realizare

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Intocmire si transmitere centralizator
lucrari tehnice privind catagrafierea
efectivelor
Intocmire si transmitere centralizator
lucrari tehnice privind programele de
monta
Intocmit note de control la puncte de
insamintari artificiale
Acordare calificative operatori IA
Intocmit si transmis situatie privind
punctele de IA si operatorii
insamântatori.
Intocmit situatie reproducatori autorizati
si puncte de monta autorizate.

Termen de
realizare

Observaţii

An 2021

5.3 OFICIUL JUDEŢEAN DE ZOOTEHNIE

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

1

Verificarea si avizarea catagrafiei efectivelor de
animale pe specii.

2.

Verificarea si avizarea programelor de monta si
produsi pe specii.

3.
4.
5.

Verificarea modului de organizare, dotare si
functionare a punctelor de insamintari artificiale
Evaluarea rezultatelor activitatii de IA a prestatorilor
de servicii- operatori insamintari artificiale
Autorizarea reproducătorilor masculi, de rasa
pura,pentru a fi folositi la montanaturala, si stabilirea
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Ianuarie
IanuarieFebruarie
1 ianuarie31 decembrie
Februarie
La solicitare

Observaţii

Nr.
crt.
6.
7.
8.

9.

10.

OBIECTIVUL
asigurarii necesarului de reproducatori.
Autorizarea anuala a centrelor pentru recoltarea MSC
la vier, si a vierilor folositi la IA.
Verificarea modului in care se respecta programele
de
reproductie,
realizarea
indicatorilor de
reproductie, pe rase si specii.
Verificarea documentelor aferente controlului oficial,
transmise de asociatii acreditate pentru speciile
ovine, caprine, taurine.
Inspectie in exploatatiile cuprinse in controlul oficial
al productiilor zootehnice

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Intocmit note control la centrerecoltare
MSC vieri
Colectare,centralizare, transmitere date
privind realizarea indicatorilor de
reproductive. Intocmit informari lunare.
Centralizare si transmitere informari
lunare ovine, caprine, taurine.

Intocmit note control in exploatatiile de
taurine, ovine, caprine, cuprinse in
controlul oficial al productiilor
zootehnice
Control privind indeplinirea si respectarea conditiilor Intocmit note control la aociatiile
de autorizare/ acreditare, de catreaociatiile implicate acreditate pentru activitatea de
in activitatea de ameliorare.
ameliorare.
Avizare memorii tehnice asociatii.

11.

Alocarecoduride identificare al stupinei conform Ord. Eliberare adeverinţe cod stupine la
251/24 iulie 2017
solicitarea apicultorilor

12.

Monitorizarea modului de implementare a sistemului Intocmit note de control in vederea
unitar de identificare stupi/stupine
verificarii identificarii stupilor si a
stupinelor.

13.

Verificare in teren si evaluare documentatie pentru Intocmit note de control la stupine de
infiintarea de noi stupine de multiplicare.
multiplicare in vederea autorizarii,
reautorizarii.
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Termen de
realizare

Mai-Iunie
1 ianuarie31 decembrie
1 ianuarie31 decembrie
1 ianuarie31 decembrie

1 ianuarie31 decembrie
AprilieOctombrie
AprilieOctombrie

Aprilie si
Octombrie

Observaţii

Nr.
crt.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Verificarea respectarii criteriilor privind acordarea Intocmit note de control la obiective
codurilor de identificare a obiectivelor avicole
avicole in vederea reautorizarii.
( ferme de reproductive si statii de incubatie)
Colectarea, centralizarea datelor privind producerea
Verificat si avizat centralizator pasari
si comercializarea oualor de incubatie
transmis de fermele avicole
Control la fata locului in sectorul laptelui si a Intocmit Proces verbal de control pentru
produselor lactate, la prim-cumparatori lapte crud.
prim-cumparatorii de lapte
Coordonarea activitatii de identificare si inregistrare Inregistrare in baza de date
ecvidee, emitere si eliberare pasapoarte la Centrul de SIIEmiscariecvidee
printare.
Emitere, printere asamblare pasapoarte la
centrul de printare, la solicitare
Verificare şi avizare decont cheltuieli material Verificare cabaline la Herghelia Tulucesti
pentru
întreţinerea
cabalinelor
de
la si intocmit nota de control
hergheliaTuluceşti.
Lucrari tehnice de calificare si clasare a cabalinelor Participat in comisie la actiunea de
inconformitate cu legislatia in vigoare.
clasare a cabalinelor si intocmi tproces
verbal.
Stabilirea valorii de inlocuire a animalelor, in vederea Participare in comisie la actiunea de
acordarii de despagubiri crescatorilor de animale
stabilire a valorii de inlocuire a
animalelor si intocmit proces verbal.
OBIECTIVUL

Controale tematice,( verificare cabaline) in tirguri si
oboare de animale, in trafic, sau exploatatii.
Constatarea contraventiilor la normele din domeniul
zootehnic si aplicarea sanctiunilor.

Intocmit proces verbal de contraventie, in
urma controalelor efectuate.
Intocmit proces verbal de constatare si
sanctionare a contraventiilor
din domeniul zootehnic
Eliberare adeverinte pentru animale care nu se Verificare documentatie si eliberare
regasesc in evidentelele unui Registru Genealogic
adeverinţe pentru animale care nu se
regasesc in evidentelele unui Registru
Genealogic .
71

Termen de
realizare

Aprilie
1 ianuarie31 decembrie
Aprilie-Mai
1 ianuarie31 decembrie
1 ianuarie31 decembrie
SeptembrieOctombrie
La cerere
in comsiii
La cerere
in comisii
1 ianuarie31 decembrie
Martie-August

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

24.

Verificare şi avizare adeverinţe eliberate de asociatii
acreditate pentru conducerea Regitrului Genealogic

25.

Avizarea documentatiei tehnice privind acordarea
ajutorului de stat pentru serviciul de determinare a
calitatii genetice a raselor taurine ,ovine ,caprine

26.

Efectuarea de controale în teren privind verificarea
îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către
solicitanții ajutoarelor ANTZ si SCZ Conform
prevederilor din acordul de delegare APIA-ANZ.
Total obiective:26

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Verificarea in baza de date a asociatiilor,
a efectivelor din adeverinţele eliberate de
Registrul Genealogic.
Verificarea activitatii derulata de
asociatiile /organizatiile(parti terte)
autorizate pentru controlul
performantelor de productie conform HG
1179/2014
Verificare pe teren exploatatii de taurine,
ovine, caprine, completare rapoarte de
control, introducere si verificare rezultate
in aplicatia APIA
Actiunea se efectuează la solicitarea
APIA conform protocolului.
Total acţiuni: 415
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Termen de
realizare
Martie-August

1 ianuarie31 decembrie

Iulie-Septembrie

Observaţii

5.4. OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE GALATI
Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
-recoltat probe sol;
-transportat probe în laboratorul
O.J.S.P.A. Galaţi;
-efectuat analize de laborator;
-întocmit memoriul pedologic final;

Termen de
realizare

Observaţii

1

Realizarea și reactualizarea Sistemului national și
județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură
prin întocmirea studiilor pedologice conform Ord.
MADR 278/2011 și OUG 34/2013, pe teritoriile
comunale.

2

Studii pedo-agrochimice în vederea înființării unor
plantații de viță de vie, livadă

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat rezultate analize și întocmit
memorii pedo-agrochimice însoţite de
planuri de fertilizare;

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice

3

Încadrarea în clase de calitate, în vederea scoaterii
definitive şi temporare din circuitul agricol

-analizat documentația;
-extragerea informațiilor necesare din
arhivă;
-întocmirea memoriului pedologic;
-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat analize și întocmit memoriul
pedologic de stabilire a clasei de calitate;

Termen,
permanent,

Studii agrochimice speciale pentru determinarea
poluării cu hidrocarburi/metale grele

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat analize și întocmit memorii

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice

4
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Aceste studii se vor realiza
numai în măsura în care se
vor încheia contracte cu
MADR prin DAJ Galați
conform Ord. 278/2011,
Ord. 125/2017

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
însoţite de planuri de fertilizare;

Termen de
realizare

Observaţii

5

Alte analize care privesc planta și solul

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat analize şi formulat
recomandări de fertilizare;

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice

6

Studii agrochimice în vederea fertilizării raţionale a
terenului

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat analize și întocmit memoriu
agrochimic cu recomandări de fertilizare;

Periodic la
Fermierii trebuie să
cererea personelor efectueze studii
fizice si juridice agrochimice înainte de a
aplica îngrăşăminte
deoarece calitatea solului
s-a degradat foarte mult,
dar sunt foarte puţini cei
care efectuează agricultură
fundamentată ştiinţific

7

Studii pedologice şi agrochimice speciale pentru
utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură

-recoltat probe sol;
Periodic la
-analizat probe sol;
cererea personelor
-interpretat probe sol, întocmit memoriu
fizice și juridice
pedologic, memoriu agrochimic şi planuri
de fertilizare;

8

Studii pentru stabilirea pretabilităţii solului pentru
diverse culturi

-recoltat probe sol;
Periodic la
-analizat probe sol;
cererea personelor
-interpretat probe sol, întocmit memoriu
fizice și juridice
pedologic, memoriu agrochimic şi planuri
de fertilizare;

9

Alte studii speciale

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
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Periodic la
cererea personelor

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
-interpretat probe sol, întocmit memoriu
pedologic, memoriu agrochimic şi planuri
de fertilizare;

Termen de
realizare
fizice și juridice

10

Studii pedologice pentru încadrarea în clase de
calitate în vederea obţinerii avizului PUZ

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat probe sol, întocmit memoriu
pedologic;

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice

11

Elaborarea de Planuri Locale de Acţiune în vederea
evitării poluării apei şi a solului cu nitraţi proveniţi
din surse agricole

-elaborarea planului conform deciziei
interministeriale 221983-GC-12.06.2013;
-recoltare probe sol;
-analize probe sol;
-întocmire studiu agrochimic şi
recomandări de fertilizare;

Periodic la
cererea personelor
fizice si juridice

12

Studii pedologice şi de bonitarea terenurilor agricole
în vederea concesionării, arendării, comasării sau
stabilirea impozitului pe teren

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat probe sol, intocmit memoriu
pedologic;

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice

13

Studii de evaluare, prognoză şi avertizare pentru
determinarea efectelor economice şi ecologice ale
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi pentru terenurile
degradate

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat probe sol, întocmit memoriu
pedologic;

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice

14

Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor
privind impactul unor însuşiri ale solului asupra
obiectivelor social-economice

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat probe sol, întocmit memoriu
pedologic;

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat probe sol, întocmit memoriu
pedologic;

Termen de
realizare

Observaţii

15

Studii de impact şi ale bilanţului de mediu pentru
obţinerea autorizaţiei de mediu, potrivit prevederilor
legale

16

Studii pedologice pentru schimbarea categoriei de
folosinţă a terenurilor agricole

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat probe sol, întocmit memoriu
pedologic;

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice

17

Studii de specialitate pentru agricultura ecologică

-recoltat probe sol;
-analizat probe sol;
-interpretat probe sol, întocmit memoriu
pedologic;

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice

18

Servicii de consultanţă şi extensie

-consilierea fermierilor şi a altor persoane
Periodic la
interesate despre modalităţile de protecţie cererea personelor
şi conservare a solului
fizice și juridice

19

Activităti de cercetare

-întocmire “Monografia solurilor urbane
a Municipiului Galaţi” cu hărţi în format
GIS;
-întocmire “Monografia solurilor din
judeţul Galaţi;
-întocmire “Harta tipurilor de sol şi
calitatea lor din judeţul Galaţi, la scara
1:10000, în format GIS”;
-cercetări privind efectele aplicării
îngrăşămintelor chimice şi organice pe
diverse tipuri de soluri specifice judeţului
76

Periodic la
cererea personelor
fizice și juridice

-OJSPA Galaţi propune
încheierea de contracte cu
autorităţille locale;

-OJSPA Galaţi nu deţine
terenuri pentru a organiza
câmpurile experimentale,
dar solicităm sprijin pentru
desfăşurarea acestor

Nr.
crt.

20

OBIECTIVUL

Lucrări de investiţii

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Galaţi în câmpuri experimentale

Termen de
realizare

Observaţii
activităţi.

Achiziționare spațiu care să răspundă
procedurilor de lucru și condițiilor SSM.
Dotare si acreditare laborator analize
probe sol

Total obiective:20

Total acțiuni:12

5.5. AGENŢIA DE PLÃŢI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURÃ – CENTRUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr.
crt.
1

2

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Derularea campaniei de primire a cererilor de plată -primire cerere de sprijin, consiliere
Campania 2021
fermieri
în
vederea
identificării
parcelelor, digitizare parcele în IPA
Online, realizare control vizual al cererii;
-procesarea cererilor în baza de date
IACS: operarea, verificarea datelor din
cererile de sprijin financiar, realizarea
primului control administrativ;
-autorizare la plata cereri avans;
-autorizare la plata finală;
Finalizarea etapelor procedurale din campaniile
-finalizarea platilor fermierilor care au
anterioare
depus cerere de sprijin in Campania
2020, pe fiecare schema de plata, cu
OBIECTIVUL

77

Termen de
realizare
01.03.2021 –
15.05.2021

Pe parcursul
anului 2021

Observaţii

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
respectarea calendarului de plati regulare
stabilit de regulamentele europene si
legislatia nationala.

Termen de
realizare

3

Instruirea functionarilor publici din cadrul Serviciului -programarea fermierilor pe zile și ore în
Autorizare Plati si a Centrelor Locale referitor la vederea depunerii cererilor de sprijin
schemele de sprijin ce se vor derula in anul 2021
financiar – campania
2021 si
transmiterea invitatiilor către aceștia.

Februarie –
martie 2021

4

Gestionarea cazurilor de plăți necuvenite
(nerespectare angajamente de agromediu, micșorare
BF în LPIS, neconformități la controlul în teren) din
campaniile anterioare

Pe parcursul
anului 2021

5

Aplicarea și implementarea prevederilor legislative
privind formele de sprijin derulate din bugetul
național

6

Îmbunătăţirea procesului de primire, verificare,
introducere în aplicațiile electronice,
aprobarea/autorizarea cererilor depuse, prin creşterea
gradului de eficienţă în procesul de gestionare a
sumelor plătite din FEGA și FEADR.

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

- generarea notelor de fundamentare
- întocmirea proceselor-verbale de
constatare a creantei;
- analiza contestațiilor la procesele
verbale de constatare a neregulilor și de
stabilire a creanțelor bugetare
Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor
de animale – HG nr. 207/2011, cu
modificările şi completările ulterioare
Ajutor de stat pentru motorina utilizată în
agricultură – HG nr. 1174/2014, cu
modificările şi completările ulterioare
Rentă viageră agrícolă – Legea nr.
247/2005, cu modificările şi completările
ulterioare
Instruirea personalului din cadrul
serviciului cu privire la procedurile
elaborate pentru măsurile de sprijin,
ajutoarele acordate şi urmărirea aplicării
corecte a acestora;
Notificarea beneficiarilor în ceea ce
78

Pe parcursul
anului 2021

Pe parcursul
anului 2021

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

Total obiective: 6

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
priveşte eventualele neregularităţi
intervenite ca urmare a verificării şi
procesării datelor furnizate.
Soluţionarea contestaţiilor depuse de
beneficiari şi comunicarea răspunsurilor
la petiţiile specifice domeniului de
activitate
M14 – plăți privind bunăstarea
animalelor, Programul pentru școli, PNA,
Ord.1801/2014 – investiții sector vinicol,
Ord.406/2017 și HG 740/2017 Organizații de producători
Total acţiuni:6

Termen de
realizare

Observaţii

5.6. AGENŢIA NAŢIONALÃ DE IMBUNATÃŢIRI FUNCIARE –FILIALA TERITORIALÃ DE IMBUNÃTÃŢIRI FUNCIARE GALAŢI
Nr.
crt.

Obiectivul

1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii principale
de irigații prin PNRIPIR

ACȚIUNI
Propuse pentru realizarea
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
Reabilitarea infrastructurii principale de
irigații Câmpia Covurlui,etapa I: SPA
Dunare, SPA Liești, CML.
Reabilitarea stației SPR Cotu Văleni și a
canalelor de distribuție CD Monofilare, CD1
Monofilare din amenajarea Brateșul de Sus.
Reabilitare infrastructura principala din
amenajarea pentru irigații Câmpia Covurlui,
aferente stațiilor de bază SPA Prut, SPA
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Termen de
realizare
Anul 2023
Anul 2023
Anul 2023

Observații

În cazul în care nu mai
este posibilă asigurarea
finanțării acestor proiecte
de investiții prin PNRIPIR,
se va analiza posibilitatea
derulării lor prin PNRR.

Nr.
crt.

Obiectivul

2. Investiții în infrastructura de desecare

3. Investiții în infrastructura de Combaterea Eroziunii
Solului (CES)

ACȚIUNI
Propuse pentru realizarea
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
Barboși și CA Barboși.
Reabilitarea stațiilor SPR Șivița, SPA
Stoicani și a canalelor de aducțiune CPA3,
CD1 Stoicani și CPA Stoicani din
amenajarea Brateșul de Sus
Reabilitarea infrastructurii principale de
irigatii din Amenajarea Tecuci Nicoresti
Movileni, etapa II
Reabilitarea infrastructurii principale de
aducțiune a apei pentru irigații Sifon Mălina
din amenajarea Câmpia Covurlui, jud. Galați
Reabilitarea infrastructurii principale de
aducțiune a apei pentru irigații Sifon Lozova
din amenajarea Câmpia Covurlui, jud. Galați
Reabilitarea infrastructurii principale de
aducțiune a apei pentru irigații Sifon
Suhurlui, Negrea, Călmățui, V. Gerului,
Cocoraș din amenajarea Câmpia Covurlui,
jud. Galați
Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Șivița,
SPE Stoicani și SPE Drăculești din
amenajarea Brateșul de Sus, jud. Galați
Reabilitarea stației SRPE 2-2 Stoicani și a
bazinelor de aspirație și refulare din
Amenajarea Brateșul de Sus
Reabilitarea lucrarilor de CES de pe torentul
Valea Gaunoasa, com. Valea Marului si pe
raul Chineja zona 1, oras Beresti din
amenajarea Campia Covurlui, jud. Galati.
Reabilitarea lucrarilor de CES pe ravena
Toflea Brăhășești din amenajarea Campia

80

Termen de
realizare

Anul 2023

Anul 2023
Anul 2023
Anul 2023

Anul 2023

Anul 2027
Anul 2027

Anul 2027
Anul 2027

Observații

Nr.
crt.

Obiectivul

4. Campania de irigații 2021
5.

Evacuarea apei în exces de pe terenurile agricole,
anexe gospodărești etc.

6. Exploatarea, întreținerea și asigurarea pazei în
plantațiile cu rol antierozional.

7. Avize și Acorduri tehnice
8. Modernizarea sistemului de compensare a deficitului
de apă din sol în județul Galați prin Programul
Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
9. Modernizarea sistemului de eliminare a excesului de
apă din sol din județul Galați prin Programul
Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
10. Modernizarea lucrărilor de combatere a eroziunii
solului din județul Galați prin Programul Național de
Redresare și Reziliență (PNRR)

ACȚIUNI
Propuse pentru realizarea
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
Covurlui, jud. Galati
Asigurarea apei pentru irigații, gratuit, până
la stațiile de punere sub presiune - suprafață
contractată 96.062 ha.
Pornirea stațiilor de pompare desecare, atunci
când este cazul, pe bază de comandă din
partea beneficiarilor sau pe situații de
urgență.
Refacerea
suprafețelor
de
plantații
antierozionale prin lucrări specifice constând
în completări de goluri în plantații, tăieri de
îngrijire, extragere de arbori uscați, tăieri la
ras, asigurarea securității și integrității
acestora.
Eliberarea de Avize și Acorduri tehnice
ANIF pentru lucrările de investiții derulate de
terți în amenajările de îmbunătățiri funciare.
Au fost întocmite 4 note conceptuale și
temele de proiectare aferente în valoare de
1.441.669.520 lei fără TVA pentru lucrări la
infrastructura de irigații ce deservește o
suprafață de 145.206 ha.
Au fost întocmite 3 note conceptuale și 3
teme de proiectare pentru lucrări la
infrastructura de desecare ce deservesc o
suprafață de 59.218 ha în valoare de
168.547.430 lei fără TVA.
Au fost întocmite 3 note conceptuale și
temele de proiectare aferente pentru lucrări
de combatarea eroziunii solului care
deservesc o suprafață de 161.220 ha în
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Termen de
realizare
Pe toată durata
campaniei de
irigații 2021
Atunci când se
impune.

Anul 2021

Anul 2021

Anul 2027

Anul 2027

Anul 2027

Observații

Nr.
crt.

Obiectivul

11. Eliberarea Adeverințelor ANIF și analizarea
soluțiilor tehnice pentru proiectele finanțate pentru
modernizarea infrastructurii de irigații prin fonduri
europene
Total obiective: 11

ACȚIUNI
Propuse pentru realizarea
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
valoare de 2.831.690.220 lei fără TVA.
Eliberare Adeverințe ANIF și întocmirea
anexelor specifice pentru lucrările de
modernizare a infrastructurii de irigații aflată
în proprietate / folosință la OUAI-uri /
FOUAI-uri.

Total acţiuni:20

82

Termen de
realizare

Anul 2021

Observații

CAPITOLUL 6 – MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
6.1. AGENŢIA PENTRU PLÃŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALÃ GALAŢI

Nr.
crt.
1

Obiectivul
Asigurarea echilibrului economico-financiar al
persoanelor/familiilor/serviciilor sociale prin plata
beneficiilor de asistentă sociala si a programelor de
servicii sociale

ACȚIUNI
propuse pentru realizarea
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
Organizarea si asigurarea serviciilor de
evidenta, stabilire drepturi,
modificare/suspendare/reluare/incetare a
drepturilor de beneficii de asistenta sociala
-Verificarea indeplinirii conditiilor de
eligibilitate privind stabilirea drepturilor la
beneficii de asistenta sociala
-Stabilirea drepturilor la beneficii de
asistenta sociala precum ICC, ASC,ASF,
VMG, HIV SIDA, PLASAMENT,
REFUGIATI,INCALZIRE,
modificarea/suspendarea/reluarea acestora,
inclusiv a celor acordate in baza
reglementarilor comunitare privind
regimurile de securitate sociala, in
conformitate cu prevederile legale
Elaborarea bugetului de venituri si
cheltuieli buget asistenţă socială
Execuţia bugetului de venituri si cheltuieli
buget asistenţă socială
Organizarea si exercitarea controlul
financiar preventiv propriu buget asistenţă
socială
83

Termen de
realizare
An 2021

An 2021

Observații

Nr.
crt.

2
3

4
5

Obiectivul

Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe
subcapitole de cheltuieli pentru plata beneficiilor de
asistenţă socială si a programelor de servicii sociale
Administrarea şi monitorizarea corespunzătoare a
modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la
bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistentă
socială si a programelor de servicii sociale
Optimizarea modului de utilizare a fondurilor
alocate pentru plăţi - beneficii sociale si a
programelor de servicii sociale
Creşterea eficienţei privind acordarea beneficiilor de
asistenţă socială printr-o bună gestionare a
sistemului informatic

ACȚIUNI
propuse pentru realizarea
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
Întocmirea situaţiilor financiare lunare,
trimestriale şi anuale buget asistenţă
socială
Acordarea de subventii asociatiilor si
fundatiilor
Centralizarea documentelor contabile
Întocmirea necesarului de fonduri bugetare
Întocmirea documentelor de debit
Comunicarea către ANAF a debitorilor

Termen de
realizare

An 2021
An 2021

Plata drepturilor de beneficii de asistentă
socială si a programelor de servicii sociale

Lunar

Asigurarea mentenantei aplicatiei SAFIR
Executarea verificărilor încrucisate cu baze
de date externe privind corectitudinea
acordării drepturilor
Monitorizarea sistemului informatic

Lunar

An 2021
6
Monitorizarea modului de acordare/recuperare a
sumelor pentru plata beneficiilor de asistentă socială
si a programelor de servicii sociale în vederea
combaterii erorii, fraudei si coruptiei

Elaborarea planului de control
Realizarea controlului
Monitorizarea măsurilor dispuse
Efectuarea de analize şi rapoarte cu privire
la beneficiile de asistenţă socială
84

Observații

Nr.
crt.

7

8

ACȚIUNI
propuse pentru realizarea
Obiectivul
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
Identificarea situatiilor în care s-au efectuat
plăti necuvenite solicitantilor
Stabilirea prejudiciului datorat efectuării
plătilor necuvenite.
Recuperarea debitelor în casate necuvenit.
Exercitarea controlului aplicării unitare a
Gestionarea eficientă a schimbului de date
prevederilor Regulamentelor Europene, al modului cu institutiile din alte State Membre si
de asigurare, administrare si gestionare a beneficiilor monitorizarea aplicării unitare a
familiale acordate conform regulilor de coordonare
prevederilor legale în vederea stabilirii
dreptului la beneficii familiale
Reglementeaza activitatea de comunicare
de informatii către institutiile de legătură
din alte state membre U.E
Gestionarea schimbului electronic de date
cu institutiile de legătură din alte state
membre U.E
Prevenirea fraudei prin încasarea de
beneficii familiale de acelasi tip în doua
sau mai multe State Membre
Monitorizarea drepturilor stabilite pentru
lucrătorii migranţi, precum şi a plăţilor
efectuate
Recuperarea sumelor acordate cu titlul de
beneficii familiale de la instituţiile
competente din alte state membre, ca
urmare a efectuării unor plăţi necuvenite de
către agenţiile teritoriale
Organizarea si desfasurarea activitatii financiar-

Elaborarea bugetului de venituri si
85

Termen de
realizare

An 2021

An 2021

Observații

Nr.
crt.

9

10

ACȚIUNI
propuse pentru realizarea
Obiectivul
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
contabile în conformitate cu dispozitiile legale
cheltuieli buget propriu
Execuţia bugetului de venituri si cheltuieli
buget propriu
Organizarea si exercitarea controlul
financiar preventiv propriu buget propriu
Întocmirea situaţiilor financiare lunare,
trimestriale şi anuale buget propriu
Realizarea campaniilor tematice
Evaluarea si monitorizarea modului de aplicare şi
Realizarea inspectiilor inopinate
respectare a reglementărilor ce privesc modul de
asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor de Extragere date pe câmpurile de control
asistenţă socială
inopinat (autosesizări) si cele din afara
câmpurilor de control (IT)
Monitorizarea măsurilor dispuse
Sprijin IT pntru colectarea si centralizarea
datelor rezultate din campanie
Stabilirea raspunderii juridice a
persoanelor vinovate si sesizarea organelor
de urmarire penala competente
Evaluarea si monitorizarea modului de aplicare şi
Evaluarea calitătii serviciilor sociale
respectare a reglementărilor ce privesc modul de
- Planificarea evaluării
asigurare, administrare şi gestionare a serviciilor
- Evaluarea îndeplinirii standardelor de
sociale pe baza standardelor de calitate şi de cost
calitate
- Dispunere de măsuri de remediere (după
caz)
- Notificare servicii de acreditare din
cadrul
ministerului/ANPD/ANPDCA/ANES
Monitorizarea serviciilor sociale:
Controlul serviciilor licentiate privind
86

Termen de
realizare

Observații

Realizarea campaniilor
tematice precum si
perioada de desfasurare
sunt prevazute in planul
anual de inspectie

An 2021

Nr.
crt.

Obiectivul

ACȚIUNI
propuse pentru realizarea
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
respectarea calitătii serviciilor conform
normelor în vigoare
Controlul serviciilor sociale:
Realizarea de campanii de informare
tematice
Realizare controale inopinate
Realizarea activitătilor de consiliere la
entitătile controlate/monitorizate
Suprapunerea beneficiilor si verificarea datei
decesului

Termen de
realizare

11

Asigurarea cadrului juridic instituţional necesar
atingerii obiectivelor instituţiei

Consilierea în vederea aplicării unitare a
prevederilor legale din domeniul propriu de
activitate
Consilierea în vederea aplicării unitare a
prevederilor legale din domeniul
beneficiilor de asistenţă socială
Avizarea pentru legalitate a documentelor
emise de catre directorul executiv cu
privire la activitatea instituţiei
Avizarea pentru legalitate a documentelor
care deschid un drept la beneficii de
asistenţă socială

An 2021

12

Analiza documentatiei depuse de entitati in vederea
autorizarii ca furnizor de formare profesionala

Asigurarea îndrumării metodologice pentru
aplicarea actelor normative din domeniul
autorizării furnizorilor de formare
profesională a adultilor;
Verificarea completitudinii dosarului si a

An 2021

87

Observații

Nr.
crt.

Obiectivul

Total obiective:12

ACȚIUNI
propuse pentru realizarea
Obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare
valabilitătii documentelor c.f. OG
129/2000
Gestionarea bazei de date privind
activitatea secretariatului tehnic
Asigurarea desfăsurării activitătii
furnizorilor în conditiile normelor legale
Total actiuni:58

Termen de
realizare

Observații

Termen de
realizare

Observaţii

6.2.AGENŢIA JUDEŢEANÃ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCÃ GALAŢI
Nr.
crt.

1

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare

Incadrarea unui numar de 4100 persoane, pana la Mediatizarea facilitatilor, stimulentelor
sfarsitul anului 2021, conform Programului pentru financiare acordate la incadrarea in
ocuparea fortei de munca aferent anului 2021
munca, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
Acordarea de servicii de informare si
consiliere profesionala integrate;
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An 2021

La
elaborarea
Programului
de
Ocupare a Fortei de
Munca sunt avute in
vedere
facilitatile
acordate
atat
angajatorilor, cat si
persoanelor aflate in
cautarea unui loc de
munca,
potrivit
prevederilor
Legii
76/2002
privind
sistemul asigurarilor

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare

Termen de
realizare

Observaţii
pentru
somaj
si
stimularea
ocuparii
fortei
de
munca,
actualizata, (incadrare
someri cu varsta peste
45
ani,
unici
intretinatori, persoane
care mai au 5 ani pana
la pensie, persoane cu
handicap,
incadrare
absolventi, acordare
de prime la incadrarea
in munca, acordarea
de alocatii pentru
somerii
care
se
incadreaza in munca
inainte de expirarea
somajului).

2

Acordarea de masuri active de stimulare a ocuparii
unui numar de 190 someri de lunga durata, din care
15 vor fi incadrati prin acordarea de subventii
angajatorilor (conform art.85 Legea 76/2002)

Actiuni de mediatizare cu privire la
subventionarea locurilor de munca, prin
An 2021
acordarea de subventii angajatorilor,
conform prevederilor Legii 76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj
si stimularea ocuparii, cu modificarile si
completarile ulterioare ( prin comunicate
de presa, informari transmise
angajatorilor, afisaj la sediul agentiei,
actualizare site institutie);
Acordarea de masuri proactive de
89

Pentru realizarea
acestui obiectiv
consilierii AJOFM
Galati vor colabora cu
persoane şi institutii
abilitate (autoritati
locale, angajatori,
furnizori de formare
profesionala ) pentru a
asigura si dezvolta
programe speciale de

Nr.
crt.

3

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
ocupare precum informarea si consiliere
profesionala, medierea, formarea
profesionala;

Termen de
realizare

Cresterea sanselor de ocupare si de incluziune sociala Furnizarea de pachete personalizate de
pentru un numar de 50 persoane de etnie roma masuri active de ocupare in comunitati cu An 2021
categorie de persoane care se confrunta cu reale
numar mare de persoane de etnie roma
dificultati la incadrarea in munca
Acordarea de servicii de informare si
consiliere profesionala individualizate
persoanelor de etnie roma inregistrate in
evidenta agentiei
Optimizarea procesului de informare si
consiliere profesionala, revizuirea si
completarea procedurilor de informare
consiliere
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Observaţii
sprijin clientilor cu
dificultăţi de integrare.
Se vor face toate
demersurile necesare
pentru a asigura
accesul fara nici un fel
de discriminare al
clientilor la toate
categoriile de servicii
de informare,
consiliere si orientare.

Pentru realizarea
acestui obiectiv
consilierii AJOFM
Galati vor colabora cu
persoane şi institutii
abilitate (autoritati
locale, inspectorat
scolar judetean,
reprezentant etnici
romi in Institutia
Prefectului, angajatori)
, pentru a asigura si
dezvolta programe
speciale de sprijin
clientilor cu dificultăţi

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare

Termen de
realizare

Observaţii
de integrare.
Se vor face toate
demersurile necesare
pentru a asigura
accesul fara nici un fel
de discriminare al
clientilor la toate
categoriile de servicii
de informare,
consiliere si orientare.

Total obiective: 3

Total acţiuni:7

6.3. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCÃ GALAŢI

Nr.
crt.

1

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
- Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi
- Acţiuni de verificare a angajatorilor cu
luarea măsurilor ce se impun pentru determinarea
privire la modul de respectare a
respectării de către angajatori a prevederilor legale în prevederilor legale referitoare la
domeniul relaţiilor de muncă.
încheierea, modificarea, suspendarea şi
- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor încetarea contractelor individuale de
şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea
muncă.
respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor
- Campanie privind identificarea şi
de muncă.
combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domenii susceptibile
OBIECTIVUL

91

Termen de
realizare
Trim. I - IV

Observaţii
Participanţi la campanie:
Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Agenţi economici

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

2

- Identificarea angajatorilor care nu respectă
prevederile HG nr 905/2017 privind registrul general
de evdenţă a salariaţilor şi determinarea acestora să
respecte termenele de înregistrare şi transmitere
REVISAL la inspectoratul teritorial de muncă în a

ACŢIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
utilizării frecvente a acesteia: construcții,
protecție și pază, service auto, depozite,
comerț - lanțurile de aprovizionare
(încărcare-descărcare), notariate, birou
avocatură și de arhitectură.
- Campanie privind verificarea modului
de respectare a prevederilor legale
privind încheierea, modificarea,
suspendarea și executarea contractelor
individuale de muncă de către angajatorii
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
- activități de poștă și de curier – cod
CAEN 53 precum și de către angajatorii
care desfășoară activități ca servicii
externe de prevenire și protecție - cod
CAEN 7490.
- Acţiuni de verificare a modului în care
se respectă prevederile legale care
reglementează relaţiile de muncă şi
securitatea şi sănătatea în muncă în
cadrul unităţilor care au ca obiect de
activitate asistenţa spitalicească, asistenţa
medical ambulatorie şi stomatologică şi
alte activităţi referitoare la sănătatea
umană, de stat şi private
- Acțiuni de verificare a angajatorilor cu
Trim. I - IV
privire la modului în care este organizată
și se derulează activitatea referitoare la
completarea şi transmiterea în registrul
general de evidență a salariaților.
92

Observaţii

Participanţi la campanie:
Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Agenţi economic,
Prestatori de servicii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
cărui rază teritorială îşi are angajatorul sediul social.

3

- Identificarea cazurilor de nerespectare a condiţiilor
de funcţionare şi a procedurii de înregistrare, de către
persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de
muncă în străinătate.
- Diminuarea consecinţelor sociale şi economice
negative care derivă din nerespectarea de către
agenţii de plasare a forţei de muncă a prevederilor
legale în domeniu.
- Verificarea modului de respectare de către
beneficiarI a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a
acesteia.

4

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
- Acţiuni de informare a angajatorilor cu
privire la registrul general de evidenţă a
salariaţilor.

Termen de
realizare

- Acțiuni de verificare a modului în care
Trim. I - IV
angajatorii autorizaţi în baza Legii nr.
156/2000 republicată, cu modificările și
completările ulterioare, respectă
prevederile legale referitoare la protecţia
cetăţenilor români care lucrează în
străinătate.
- Conştientizarea agenţilor de plasare a
forţei de muncă în străinătate faţă de
obligativitatea respectării noilor prevederi
legale;
- Campanie privind verificarea modului
Trim III
de respectare de către beneficiari a
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri,
republicată cu modificările şi
completările ulterioare, şi a normelor de
aplicare a acesteia.
- Acțiune de informare și conștientizare
cu privire la modul în care se derulează
activitatea de înregistrare a zilierilor în
registrul electronic de evidență a zilierilor
conform prevederilor Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri,
93

Observaţii

Participanţi la campanie:
Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Agenţi economici

Participanţi la campanie:
Teritorial de Muncă,
beneficiarI ai prevederilor
Legii nr. 52/2011 cu
modificările şi
completările ulterioare

Nr.
crt.

5

6

7

8

9

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
modificată şi completată.
Acțiune de verificare și informare a
- Verificarea respectării de către angajatori a
prevederilor Legii nr.62/2011 a dialogului social,
angajatorilor cu privire la aplicarea
republicată, cu modificările și completările ulterioare. prevederilor Legii nr. 62/2011 a
dialogului social, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor Campanie naţională privind verificarea
şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea
modului în care se respectă prevederile
respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor
legale care reglementează relaţiile de
de muncă precum şi în domeniul securităţii şi
muncă şi securitatea şi sănătatea în
sănătăţii în muncă în activităţi referitoare la sănătatea muncă în cadrul unităţilor care au ca
umană.
obiect de activitate: cod CAEN 86
(activităţile de asistenţă spitalicească,
asistenţă medicală ambulatorie şi
stomatologică, alte activităţi referitoare la
sănătatea umană) de stat şi private
Campanie naţională de verificare a
- Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea modului de respectare a cerinţelor
securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară
minime de securitate și sănătate în muncă
activitatea în domeniul construcţiilor.
la lucrările din domeniul construcţiilor –
cod. CAEN 41, 42, 43.
- Identificarea şi verificarea agenţilor economici care Acțiune de control pentru verificarea
desfăşoară activităţi de deţinere, transport,
modului în care se respectă prevederile
manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor legale la comercializarea articolelor
pirotehnice în vederea respectării prevederilor legale pirotehnice.
în vigoare
- Monitorizarea respectării prevederilor legale
Acţiune de control privind prevenirea
privind prevenirea riscurilor profesionale care pot fi
expunerii lucrătorilor la riscul de
determinate de expunerea lucrătorilor la agentul
infectare cu noul coronavirus.
biologic noul coronavirus (SARS-CoV-2), precum şi
OBIECTIVUL

94

Termen de
realizare
Trim. I - IV

Observaţii

Participanţi la campanie:
Teritorial de Muncă,
angajatori cu număr de
peste 21 de salariaţi

08.02.2021 –
09.04.2021

Participanţi la campanie:
Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Unităţi care au ca
obiect de activitate
activităţi referitoare la
sănătatea umană

Trim. I - IV

Participanţi la campanie:
Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Agenţi economici,
Servicii externe de
prevenire şi protecţie
Participanţi la campanie:
Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie, Agenţi
economici
Participanţi la campanie:
Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Agenţi economici,
Servicii externe de

Trim. IV

Trim. I - IV

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
cu privire la măsurile de prevenire şi protecție
aplicate în întreprinderi.
Total obiective:11

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare

Termen de
realizare

Observaţii
prevenire şi protecţie

Total acţiuni:14

6.4. CASA JUDEŢEANÃ DE PENSII GALAŢI

Nr.
crt.
1.

OBIECTIVUL
Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist,
transparent, eficient şi imparţial în interesul
cetăţenilor

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Eficientizarea activității de soluționare a
cererilor de înscriere la pensie și a altor
drepturi care se acordă beneficiarilor.
Eficientizarea activității de plată a
pensiilor și a altor drepturi de asigurări
sociale.
Eficientizarea activitatii de acordare a
prestatiilor de asigurari sociale
asiguratilor sistemului public(acordarea
ajutoarelor de deces in cazul decesului
asiguratului).
Informarea permanentă a personalului
privind modificările legislative
din
domeniul propriu de competenţă.
Stabilirea corectă a drepturilor de pensie
şi a altor drepturi de asigurări sociale:
95

Termen de
realizare
Permanent

Permanent

Permanent

Permanent
Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Revizuirea standardelor de timp pentru
soluţionarea unei cereri:
- reducerea numărului de cereri
soluționate peste termenul legal;
- reducerea timpului mediu de soluționare
a cererilor;
-reducerea numărului de erori;
Recalcularea drepturilor de pensie
conform prevederilor Legii nr. 163/2020,
Legii nr.207/2020 pentru modificarea
alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice ,
Legii nr. 289 din 15 decembrie 2020
privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 108/2020 pentru
completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice;

Termen de
realizare
Permanent

2021

Utilizarea judicioasă a resurselor umane Permanent
specializate din cadrul sistemului public
de pensii;
Asigurarea transparenţei şi îmbunătăţirea
Permanent
calităţii comunicării în cadrul sistemului
de pensii publice şi a sistemului de
asigurare la accidente de muncă şi boli
profesionale, prin:
Elaborarea de comunicate, informări de
Permanent
presă şi precizări şi monitorizarea feed96

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
back-ului.
Întâlniri periodice cu reprezentanţii
organizaţiilor patronale, sindicale şi de
pensionari.
Întâlniri periodice, in cadrul Institutiei
Prefectului, cu reprezentantii autoritatilor
publice locale.
Prezentarea de rapoarte în cadrul
Instituţiei Prefectului, cu reprezentanţii
patronale, sindicale şi de pensionari;
Intânliri periodice, în cadrul Instituţiei
Prefectului, cu reprezentanţii autorităţilor
publice locale.
Prezentarea de rapoarte în cadrul
Colegiului Prefectural Comisiei de dialog
Social şi în cadrul Comitetului
Consultativ pentru Dialog Civic pentru
Persoanele Vârstnice.
Diseminare/difuzare materiale
informative privind funcţionarea
sistemului public de pensii, respectiv a
sistemului de asigurare la accidente de
muncă şi boli profesionale noutăţi
legislative etc.
Dezvoltarea sistemului de comunicare
bazat pe mijloace electronice şi
97

Termen de
realizare

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
asigurarea disponibilității tuturor
informaţiilor necesare pe pagina web a
instituţiei.

Termen de
realizare

Organizarea de conferinţe de presă pentru
a prezenta modificările legislative ale
sistemului public de pensii.
Perfecţionarea sistemului de comunicare
electronic cu persoanele interesate de
serviciile oferite de Cabinetele de
Expertiză Medicală, prin:
-actualizarea site-urilor CTP cu toate
informaţiile/formularele necesare în
vederea facilitării transmiterii electronice
a documentelor.
Monitorizarea comportamentului
funcţionarilor în relaţia cu beneficiarii,
precum şi creşterea calităţii informaţiilor
furnizate acestora în cadrul activităţii de
relaţii cu publicul.

Permanent

Actualizarea şi diseminarea informaţiilor
referitoare la legislaţia europeană în
domeniul coordonării sistemelor de
securitate socială și a acordurilor
bilaterale de securitate socială, la care
România este parte.

Permanent

Eficientizarea activităţii de acordare a
prestaţiilor pentru accidente de muncă şi
98

Permanent

Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
boli profesionale.
Creșterea calităţii serviciilor de prevenire
acordate angajatorilor, cu preponderenţă
IMM-urilor.
Diseminarea informaţiilor privind
sistemul de asigurare la accidente de
muncă şi boli profesionale.
Eficientizarea activităţii privind lucrătorii
migranţi beneficiari ai sistemului de
asigurare la accidente de muncă şi boli
profesionale.
Utilizarea Sistemului EESSI – Electronic
Exchange of Social Security Information
– Schimb Electronic de Informații
privind Securitatea Socială, in vederea
imbunatatirii activităţii privind lucrătorii
migranţi beneficiari ai sistemului de
asigurare la accidente de muncă şi boli
profesionale.
Identificarea si propunerea sau adoptarea,
dupa caz, de solutii pentru remedierea
eventualelor probleme intampinate la
nivel teritorial in ceea ce priveste
stabilirea si plata pensiilor internationale,
cu respectarea domeniului propriu de
competenta.
Folosirea aplicatiilor on-line pentru
99

Termen de
realizare

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permament

Observaţii

Nr.
crt.

2.

OBIECTIVUL

Simplificare operațională

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
emiterea documentului portabil A1.
Creșterea gradului de implicare a
medicilor experți în aplicarea cu
rigurozitate a normelor procedurale si
criteriilor medicale pentru stabilirea
gradului de invaliditate.

Termen de
realizare

Acțiuni de îndrumare, sprijin,
monitorizare și control a activității
cabinetelor de expertiză medicală,
organizate și realizate de conducerea
CTP.
Utilizarea modulelor sistemului
informatic integrat și comunicarea
observațiilor și concluziilor către
directiile de specialitate din cadrul CNPP,
în scopul îmbunătățirii continue a
parametrilor de funcționare ai acestuia.

Permanent

Participarea, la solicitarea CNPP, la
grupurile de lucru constituite în vederea
îmbunătăţirii sistemului informatic
integrat al CNPP.
Crearea de conturi online pentru
utilizatorii portalului.
Utilizarea permanentă a soluției
informatice pentru managementul
100

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

3.

OBIECTIVUL

Implementarea si imbunătăţirea cadrului legal

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
documentelor.
Îmbunătăţirea activităţii de verificare a
deciziilor emise în vederea reducerii
numărului de erori.
Acordarea de audiențe, în vederea
clarificării unor aspecte rezultate din
neînțelegerea reglementărilor în vigoare
referitoare la stabilirea drepturilor .
Sesizarea în timp util a tuturor aspectelor
care necesită clarificare unitară.
Formularea, la solicitarea CNPP, a unor
puncte de vedere privind modul de
soluţionare a unor reglementări
interpretabile.
Instrumentarea, în termenul legal a
cererilor primite in aplicarea
regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate sociala si a
acordurilor bilaterale de securitate sociala
la care Romania este parte.
Consolidarea relaţiilor bilaterale între
CTP-urile care funcţionează ca pol de
competenţă in gestionarea cererilor de
pensie comunitară şi instituţiile
corespondente din străinătate.
101

Termen de
realizare

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Acordarea in termenul legal a drepturilor
de asigurari sociale lucratorilor migranti
din domeniul asigurarii la accidente de
munca si boli profesionale, conform
regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate sociala si a
acordurilor bilaterale de securitate sociala
la care Romania este parte.
Monitorizarea permanenta a respectarii
Regulamentului, a altor dispoziţii de
drept al Uniunii sau de drept intern
referitoare la protecţia datelor;
Instruirea anuala a responsabilului cu
protectia datelor

4.

Prevenirea riscurilor şi cauzelor de vulnerabilitate ale
sistemului de stabilire şi plată a pensiilor

Suprapuneri ale bazelor de date proprii,
precum şi cu cele ale autorităţilor
competente pentru evidenţa populaţiei, în
vederea identificării unor astfel de cazuri,
procedând la corectarea datelor, la
constatarea debitelor şi la recuperarea
sumelor încasate necuvenit.
Raportarea lunară a situațiilor identificate
și a sumelor recuperate la
DGDPSCEI/CNPP.
Suprapuneri ale bazelor de date proprii,
precum şi cu cele ale autorităţilor
competente pentru evidenţa populaţiei, în
102

Termen de
realizare

Permanent

2021

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
vederea identificării unor astfel de cazuri,
procedând la măsurile necesare corectării
acestor situații.
Raportarea lunară a situațiilor identificate
și corectate la DGDPSCEI/CNPP.
Raportarea lunară, la termenele stabilite,
a situațiilor identificate la
DGDPSCEI/CNPP și aplicarea măsurilor
necesare în scopul corectării acestora.

5.

Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului
public de pensii și sistemului de asigurare la
accidente de muncă și boli profesionale

Actualizarea operațiunilor specifice
sistemului de control managerial
(proceduri, riscuri, etc.).
Desfasurarea de actiuni de autocontrol in
vederea identificarii si gestionarii
situatiilor de risc.
Popularizarea şi încurajarea pensionarilor
de a opta pentru modalitatea de plată a
drepturilor prin intermediul conturilor
bancare.
Dimensionarea corectă a necesarului
lunar de fonduri solicitat la CNPP pentru
plata tuturor prestațiilor suportate din
BASS si BS.

Termen de
realizare
Permanent

Lunară
Lunar

Permanent
Permanent
Permanent

Permanent

Permanent
Evaluarea permanentă a soldului în
vederea disponibilizării/ suplimentării
fondurilor către/ de către CNPP.
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Diminuarea debitelor rezultate din plăţi
necuvenite.

Termen de
realizare

Analiza periodică a tuturor cheltuielilor
de funcționare, în vederea identificării
soluțiilor de reducere a acestora, în
situațiile în care este posibil.
Identificarea şi transmiterea cu celeritate
a titlurilor executorii către ANAF

Permanent

Transmiterea cu celeritate a titlurilor
executorii către serviciile specializate din
cadrul CTP, astfel încât, să se prevină
cazurile în care instituţia este executată
silit.
Total obiective: 5

Total acţiuni:23
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Permanent

Permanent

Permanent

Observaţii

CAPITOLUL 7– MINISTERUL SÃNÃTÃŢII
7.1 DIRECŢIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ GALAŢI
Nr.
crt.

1.

2.

3.

ACŢIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
Controlului unitatilor de producţie, depozitare, Verificarea respectarii nornelor igienico- Ianuarie–
transport, distributie si comercializarea alimentelor, sanitare in vigoare -1119 actiuni
decembrie 2021
inclusiv in sectorul alimentatiei publice si colective:
a) Producatori primari
10 actiuni
b) Producatori si ambalatori
21actiuni
c) Distribuitori si transportatori
18 actiuni
d) Retaileri si alte unitati comerciale
700 actiuni
e) Sectorul serviciilor
310 actiuni
f) Producatori primari care vand direct
60 actiuni
consumatorului final
Controlul apei:
Verificarea respectarii nornelor igienico- Ianuarie–
sanitare in vigoare – 48 actiuni
decembrie 2021
a) Instalatii centrale de tratare si distributie a
1 actiuni
apei potabile
b) Instalatii locale de distributie a apei potabile
40 actiuni
c) Controlul calitatii apei de imbaiere din piscine
7 actiuni
si stranduri
Controlului deseurilor cu potential contaminant:
Verificarea respectarii nornelor igienicoIanuarie–
sanitare in vigoare – 315 actiuni
decembrie 2021
a) Colectare, depozitare deseuri cu potential
11actiuni
contaminant- producatori mici
b) Colectare, depozitare deseuri cu potential
296 actiuni
contaminant- producatori mijlocii
c) Colectare, depozitare deseuri cu potential
6 actiuni
contaminant- producatori mari
d) Unitati de depozitare intermediara si transport
2 actiuni
deseuri periculoase
105
OBIECTIVUL

Observaţii

Inspecţia sanitara a mediului de viata al populatiei:

4.

a) Unitati de turism (hotel, motel, camping)
b) Alte tipuri de unitati ( mica industrie, ateliere
croitorie, marochinarie si ceasornicarie,
spalatorii, unitati comerciale, second-hand)
c) Statii de tratare a apelor uzate

6.

e) Mijloace de transport deseuri solide menajere

3 actiuni
11 actiuni

Verificarea respectarii nornelor igienicosanitare in vigoare – 280 actiuni
a) Controale in unitati care comercializeaza
280 actiuni
produse din tutun
Verificarea respectarii nornelor igienicoInspecţia sanitara a mediului de munca:
sanitare in vigoare – 3 actiuni
a) Unitati industriale
3 actiuni

a) Unitati de producere + importatori
7.

5 actiuni
3 actiuni

Inspecţiei sanitare a produselor cosmetice:

Ianuarie–
decembrie 2021

28 actiuni

d) Colectare si depozitare deseuri menajere
f) Servicii funerare
Inspecţia sanitara a tutunului:
5.

Verificarea respectarii nornelor igienicosanitare in vigoare – 78 actiuni
28 actiuni

Verificarea respectarii nornelor igienicosanitare in vigoare – 1132 actiuni
2 actiuni

b) Unitati de distributie

3 actiuni

c) Unitati de desfacere
d) Unitati de frizerie, coafura, manichiura,
pedichiura,cosmetica
e) Unitati de piercing si tatuaj
f) Unitati de intretinere corporala/saloane de
bronzare

20 actiuni
100 actiuni
3 actiuni
4 actiuni
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Ianuarie–
decembrie 2021
Ianuarie–
decembrie 2021
Ianuarie–
decembrie 2021

Inspecţiei sanitare a produselor biocide:
8.

a) Unitati de producere/importatori
b) Unitati de desfacere/utilizatori
Inspecţiei sanitare a colectivităţilor de copii şi tineri:
a) Unitati de anteprescolari si prescolari

9.

Verificarea respectarii nornelor igienicosanitare in vigoare – 102 actiuni
2 actiuni
100 actiuni
Verificarea respectarii nornelor igienicosanitare in vigoare – 250 actiuni
105 actiuni

b) Unitati de invatamant primar si gimnazial

81 actiuni

c) Unitati de invatamant liceal

16 actiuni

d) Unitati de invatamant postliceal

4 actiuni

e) Unitati de invatamant superior

2 actiuni

f) Unitati de invatamant special

5 actiuni

g) Centre de plasament

4 actiuni

h) Unitati de cazare (camine/internate)

14 actiuni

i) Bloc alimentar

11actiuni

j) Tabere de odihna
k) After school
l) Catering
Inspecţiei sanitare a unităţilor sanitare
10.

a) Unitati de asistenta medicala primara

Ianuarie–
decembrie 2021

Ianuarie–
decembrie 2021

0
4 actiuni
4 actiuni
Verificarea respectarii nornelor igienicosanitare in vigoare – 313 actiuni
100 actiuni

b) Unitati de asistenta medicala ambulatorie

40 actiuni

c) Unitati de asistenta medicina dentara

120 actiuni
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Ianuarie–
decembrie 2021

d) Unitati de asistenta medicala de urgenta
prespitaliceasca
e) Laboratoare de analize medicale

16 actiuni

f) Unitati de radiologie si imagistica medicala

2 actiuni

g) Unitati sanitare cu paturi

8 actiuni

h) Transfuzii

1 actiuni

i) Societati de turism balnear si de recuperare

3 actiuni

j) Unitati de ingrijiri la domiciliu

2 actiuni

k) Unitati medico-sociale

2 actiuni

l) Unitati de medicina alternativa
m) Blocuri alimentare spitale

2 actiuni
8 actiuni

n) Unitati socio-medicale pentru varstnici

3 actiuni

o) Centre socio-medicale anph

2 actiuni

Total obiective : 10

4 actiuni

Total actiuni : 3640

7.2 CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE GALAŢI
Nr.
crt.
1.

OBIECTIVUL
Asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor și
dispozitivelor medicale populatiei judetului Galati
prin prelungirea contractelor aflate in derulare la data
de 31.12.2020 și prin încheierea de contracte noi
conform legislației în vigoare, pe toate tipurile de
asistenta medicala, inclusiv programe nationale de
sanatate

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Prelungirea contractelor, conform
prevederilor legale în vigoare
515 de contracte aflate in derulare la
31.12.2020 pentru care s-au incheiat acte
aditionale de prelungire :
-226 contracte pe asistenta medicala
primara,
108

Termen de
realizare
31.12.2021

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
-10 centre de permanenta, în care își
desfășoară activitatea 70 de medici de
familie
-34 contracte pe asistenta ambulatorie de
specialitate pentru specialitati clinice,
-19 contracte pe asistenta ambulatorie de
specialitate pentru specialitati paraclinice,
-86 contracte pe asistenta ambulatorie de
specialitate pentru specialitatea medicina
dentara,
-11 contracte pe asistenta medicala
spitaliceasca,
-2 contract pe transport sanitar neasistat,
-75 contracte pentru acordarea
dispozitivelor medicale destinate
recuperarii unor deficiente organice sau
functionale in ambulatoriu,
- 37 contracte pentru acordarea
medicamentelor cu si fara contributie
personala in tratamentul ambulatoriu,
-8 contracte pe asistenta medicala pentru
specialitatea clinica medicina fizica si de
reabilitare,
-11 contracte pentru ingrijiri medicale la
domiciliu.
Încheierea contractelor cu furnizorii de
serviciilor medicale, medicamentelor și
dispozitivelor medicale , conform
prevederilor legale în vigoare
109

Termen de
realizare

31.12.2021

Observaţii

Nr.
crt.
2.

3.

OBIECTIVUL
Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și
dispozitivelor medicale către furnizorii aflați în
relație contractuală cu CAS-GL
Eliberarea formularelor europene și cardurilor
europene de sănătate

Total obiective: 3

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Verificarea
lunară
a
raportarilor
furnizorilor
si decontarea
acestora
conform prevederilor legale în vigoare
La solicitarea asiguraților se eliberează,
formulare europene și carduri europene
de sănătate, în vederea accesului la
asistență medical într-o altă țară
europeană
Total acţiuni: 1031
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Termen de
realizare
Lunar

Oricând este
necesar

Observaţii

CAPITOLUL 8 - MINISTERUL EDUCAŢIEI
8.1 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALATI
Nr.
crt.
1

2.

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Asigurarea aplicării prevederilor legislative în
Organizarea, coordonarea, reglementarea
domeniul descentralizarii învăţământului
şi controlul circulaţiei informaţiei în
preuniversitar;
teritoriu
Îndrumarea şi consilierea directorilor
unităţilor de învăţământ preuniversitar cu
privire la implementarea prevederilor
Legii 1/2011,
a metodologiilor
subsecvente acesteia şi a recomandărilor
MEN
Monitorizarea modului în care sunt
implementate noutăţile legislative în
vigoare
pentru
învăţământul
preuniversitar
Creşterea eficienţei manageriale în vederea asumării Instruirea și formarea în administrarea și
responsabilităţilor ce decurg din descentralizare
utilizarea intrumentelor manageriale
pentru dezvoltarea educației online.
Adaptarea acestor intrumente situației
generate de pandemia mondiala COVID
19.
Evaluarea managementului resurselor la
nivelul unităţilor de învăţământ.
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor
în cadrul cercurilor metodice ale
managerilor școlari.
Monitorizarea modului de proiectare şi
aplicare a instrumentelor de planificare
managerială la nivelul unităţilor de
OBIECTIVUL
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Termen de
realizare
Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent
Conform
graficelor
Conform
graficelor

Observaţii

Nr.
crt.

3.

4.

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
învăţământ.
Aplicarea măsurilor de descentralizare
prin implementarea atribuţiilor de
angajator a unităţilor de învăţământ.
Asigurarea de consultanţă în domeniul
Eficientizarea costurilor privind educaţia
financiar-contabil directorilor unităţilor
de învăţământ
Identificarea resurselor extrabugetare şi
repartizarea acestora conform priorităţilor
Medierea relaţiilor unităţilor şcolare cu
reprezentanţii
comunităţii
şi
ai
autorităţilor locale pentru optimizarea
utilizării resurselor de care dispun şcolile
şi pentru raţionalizarea raportului costeficienţă în învăţământ
Sprijinirea
demersului
local
pentru Identificarea surselor de finanţare pentru
construirea/extinderea de unități școlare şi construirea de imobile noi sau pentru
încurajarea iniţiativei private.
extinderea celor existente în vederea
cuprinderii tuturor copiilor preşcolari în
grădiniţe și scăderea numărului unităților
școlare în care se învață în mai multe
schimburi
Consilierea directorilor de grădiniţe în
scopul
facilitării
transferului
de
informaţii şi identificare a surselor de
finanţare pentru dotarea cu mobilier,
materiale didactice etc.
Consilierea directorilor şi monitorizarea
demersurilor în vederea obţinerii
autorizaţiilor
provizorii
de
OBIECTIVUL
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Termen de
realizare

Permanent
Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

5
6

7

8

OBIECTIVUL

Cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară şi
preşcolară în unităţile de învăţământ;
Micşorarea ratei abandonului şcolar

Reducerea absenteismului în unitățile de învățământ

Implementarea programelor destinate elevilor care au
părăsit timpuriu şcoala sau celor din grupuri
vulnerabile

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
funcţionare/acreditărilor pentru unităţile
private de învăţământ
Sprijinirea accesului la studii obligatorii
de 10 ani pentru absolvenţii de gimnaziu.
Monitorizarea mediului educaţional în
vederea identificării copiilor în situaţie de
risc de eşec şcolar/abandon şcolar
Identificarea şcolilor cu un colectiv de
elevi cu un potenţial crescut de părăsire
timpurie a şcolii şi implicarea acestora în
proiecte menite să reducă rata
abandonului şcolar
Monitorizarea şi controlul măsurilor
decise la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ
Monitorizarea modului în care unitățile
școlare
derulează
acțiuni
pentru
prevenirea absenteismului școlar
Derularea unor acțiuni, în colaborare cu
anumite instituții publice, în scopul
depistării elevilor care absentează în
timpul cursurilor școlare
Implicarea activă a personalului CJRAE
în promovarea acțiunilor menite să
conducă la diminuarea absenteismului
școlar
Implementarea proiectelor cu finanțare
europeană din Fonduri Structurale prin
POCU
Implementarea
programelor
sociale
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Termen de
realizare

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent
Permanent
Conform
graficelor
Conform
graficelor
Conform
calendarelor
nationale

Observaţii

Nr.
crt.

9

10

OBIECTIVUL

Asigurarea securităţii elevilor şi a personalului

Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de
învăţământ

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
pentru elevi („Bani de liceu”, „Euro
200”, burse profesionale, burse sociale şi
de merit etc.)
Consilierea directorilor unităţilor şcolare
pentru identificarea surselor de finanţare
necesare
pentru achiziţionarea
şi
montarea sistemelor de supraveghere
video
Monitorizarea aplicării măsurilor decise
la nivelul unităţilor şcolare pentru
asigurarea securităţii elevilor şi cadrelor
didactice
Organizarea de acţiuni în vederea
prevenirii şi combaterii consumului de
substanţe toxice, implementarea
programelor de educaţie pentru cetăţenie
democratică
Încheierea unor parteneriate cu instituţii
publice,
cu
organizaţii
nonguvernamentale
în
vederea
organizării
acţiunilor
comune
de
prevenire şi combatere a violenţei în şcoli
Elaborarea şi realizarea unor programe
privind întărirea disciplinei şcolare, a
activităţii concrete de combatere şi de
prevenire a delincvenţei juvenile, a
abaterilor comportamentale timpurii.
Monitorizarea
activităţii
comisiilor
pentru prevenirea şi combaterea violenţei
în şcoli şi a modului de aplicare a
114

Termen de
realizare

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Semestrial

Conform
graficului ISJ

Observaţii

Nr.
crt.

11

12

OBIECTIVUL

Diversificarea programelor educative

Asigurarea evaluării elevilor în conformitate cu
reglementările actuale

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
măsurilor propuse la nivelul fiecărei
unităţi
Elaborarea proiectului programului de
activităţi pentru „Școala altfel”
Monitorizarea desfăşurării activităţilor
din săptămâna „Școala altfe” la nivelul
unităţilor şcolare
Dezvoltarea parteneriatelor culturale,
interculturale şi de valorizare a tradiţiilor
autentice.
Organizarea
activităţilor
educative cuprinse în CAEN, CAER
Asigurarea condiţiilor materiale si de
natură
organizatorică
necesare
desfăşurării examenelor naţionale si a
concursurilor şcolare

Termen de
realizare

Septembrie
2021
octombrie 2021 iunie 2022
Permanent

Conform
graficelor

Conform
Monitorizarea aplicării standardelor şi
graficelor
criteriilor de evaluare la nivelul unităţilor
inspectorilor
de învăţământ
şcolari
Organizarea examenelor naţionale pentru
elevi: evaluări pe parcurs, testarea de tip
PISA, evaluarea competenţelor la clasele
a II- a, a IV-a, a VI- a, evaluarea
naţională, examenul de bacalaureat, Conform
examenul de atestare profesională, calendarelor
admiterea în liceu; înscrierea elevilor în naţionale
vederea continuării studiilor (simulări,
sprijin suplimentar acordat elevilor în
pregătirea personală, informarea elevilor
şi părinţilor)
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Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

13

Aplicarea unitară a planurilor de învăţământ şi a
programelor şcolare

14

Folosirea eficientă a resurselor educaţionale

ACŢIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
Elaborarea unor analize comparative între
rezultatele obţinute de către elevi la clasă
şi notele obţinute la examenele naţionale Semestrial
precum şi a unor analize a progresului
realizat pe un ciclu de învăţământ
Monitorizarea aplicării măsurilor decise
de fiecare unitate şcolară în vederea Conform
îmbunătăţirii rezultatelor obţinute de graficului ISJ
elevi la examenele naţionale
Conform
Monitorizarea activităţii şi consilierea graficelor
cadrelor didactice debutante
inspectorilor
şcolari
Organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor Conform
generale
graficului ISJ
Monitorizarea, consilierea şi îndrumarea
tuturor cadrelor didactice. Monitorizarea
aplicării planurilor de învăţământ şi a Permanent
programelor
şcolare
la
clasele
pregătitoare
Monitorizarea gradului de utilizare a
Permanent
instrumentelor TIC în educație
Monitorizarea gradului de utilizare a
materialelor didactice pentru clasa Permanent
pregătitoare
Popularizarea site-urilor educaţionale
Permanent
Consilierea şi sprijinirea unităţilor şcolare
în vederea achiziţionării resurselor Permanent
educaţionale adecvate
116

Observaţii

Nr.
crt.
15

16

17

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Dezvoltarea curriculumului local
Monitorizarea modului în care şcolile îşi
elaborează oferta educaţională
Consilierea cadrelor didactice din
perspectiva întocmirii şi implementării
unui curs opţional
Monitorizarea gradului de parcurgere a
programelor CDS şi CDL la clasă
Dobândirea, de către elevi, a competenţelor prevăzute Implementarea unor măsuri în vederea
de programele şcolare
dezvoltării competenţelor de predare a
cadrelor didactice centrate pe dezvoltarea
de competenţe cheie, prin abordarea
creativă a curriculumului naţional
Monitorizarea, prin inspecţia şcolară, a
modului în care cadrele didactice
organizează demersul didactic, în vederea
formării competenţelor prevăzute de
programele şcolare
OBIECTIVUL

Stimularea activităţii de performanţă a elevilor şi a
cadrelor didactice

Termen de
realizare
iunie 2021 –
ianuarie 2022
Septembrie
2021–iunie 2022
Septembrie 2021
– iunie 2022
Permanent

Permanent

Conform
Monitorizarea efectuării modulelor de
graficului
practică în cadrul unităţilor de învăţământ
inspectorilor
profesional şi tehnic
şcolari
Îndrumarea cadrelor didactice pentru
pregătirea elevilor în vederea susţinerii Permanent
examenelor naţionale
Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor
Conform
şcolare, ale concursurilor de nivel local,
graficelor de
judeţean şi interjudeţean şi ale
desfăşurare
concursurilor pe meserii
Sprijinirea unităţilor şcolare în pregătirea
Permanent
elevilor capabili de performanţe
117

Observaţii

Nr.
crt.

18

OBIECTIVUL

Creșterea procentului cadrelor didactice titulare

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Premierea elevilor şi a cadrelor didactice
care au obţinut distincţii la olimpiadele şi
concursurile şcolare
Selectarea şi nominalizarea elevilor şi a
cadrelor didactice pentru premii oferite
de autorităţile locale, de asociaţii
profesionale, de parteneri economici
Prognozarea evoluţiei încadrărilor cu
personal didactic pe discipline de
învăţământ prin corelarea acesteia cu
recensământul populaţiei şcolare.
Comunicarea ritmică a informaţiilor
legate de etapele mişcării de personal şi a
cerinţelor acestor etape
Organizarea etapelor de mobilitate a
personalului didactic
Organizarea concursului de ocupare a
posturilor vacante în învăţământ
Organizarea examenului de obținere a
definitivării în învățământ

19

Îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor de
dezvoltare profesională a personalului didactic,
didactic auxiliar şi a altor categorii de personal;

Termen de
realizare
Iunie – iulie 2021

Iunie – iulie 2021

Octombrie 2021
- martie 2022
Conform
calendarului
MEN
Conform
calendarului
MEN
Conform
calendarului
MEN
Conform
calendarului
MEN

Identificarea, prin inspecţia şcolară, a
nevoilor de formare a cadrelor didactice Permanent
şi a personalului didactic auxiliar
Asigurarea accesului la activităţile de
perfecţionare/formare continuă a tuturor Permanent
cadrelor didactice din judeţ.
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Observaţii

Nr.
crt.

20

OBIECTIVUL

Implementarea şi dezvoltarea programului „Şcoala
după şcoală” şi a altor programe menite să asigure

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Compatibilizarea ofertei de formare
continuă cu opţiunile şi aptitudinile
individuale ale cadrelor didactice, cu
cerinţele pieţei muncii în educaţie, cu
cerinţele reformei în educaţie, în
contextul încurajării participării cadrelor
didactice la procesul de formare
profesională continuă.
Evaluarea eficienţei si eficacităţii
cursurilor de formare prin măsurarea
impactului asupra calităţii actului
educaţional.
Organizarea si desfăşurarea activităţii
seminariilor modulare de iniţiere şi
formare
profesională
continuă;
constituirea unor module flexibile de
pregătire psihopedagogică a cadrelor
necalificate sau în curs de calificare cu
deosebire din zonele defavorizate social
şi geografic, conform ofertei de programe
a ISJ/ CCD şi programului de iniţiere şi
formare continuă pentru anul 2018- 2019.
Implicarea şcolilor în dezvoltarea de
programe privind formarea adulţilor
Colaborarea cu instituţiile de învăţământ
superior în vederea creşterii nivelului
calităţii activităţii de formare iniţială a
viitoarelor cadre didactice
Realizarea de programe de formare
dedicate părinţilor în vederea exercitării
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Termen de
realizare

Permanent

Permanent

Permanent

Anual
Permanent
Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
pregătirea şi educaţia elevilor după orele de curs

21

22

Optimizarea relaţiilor cu comunitatea, cu autorităţile
administraţiei publice locale, prin stabilirea unor
acorduri de parteneriat cu obiective specifice
concrete

Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea
şi gestionarea de proiecte

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
corecte a calităţii lor de principali
parteneri educaţionali
Derularea de activităţi extracurriculare
menite să dezvolte spiritul civic,
responsabilitatea şi abilităţile de bună
convieţuire
Identificarea unităţilor şcolare care pot
oferi programe educaţionale după orele
de curs.
Sprijinirea şcolilor din mediul rural şi
urban pentru dezvoltarea relaţiilor
parteneriale în mediul comunitar în
realizarea de proiecte şi obţinerea de
granturi.
Facilitarea legăturilor unităţilor şcolare
din
teritoriu,
cu
reprezentanţii
comunităţilor şi autorităţilor locale, în
vederea optimizării utilizării resurselor
educaţionale de care dispun şcolile şi a
raţionalizării raportului cost - eficienţă în
învăţământ.
Implementarea proiectelor cu finanţare
nerambursabilă de tip
Comenius,
Leonardo etc.
Derularea de proiecte în mediul
educaţional
preuniversitar
dedicate
Centenarului Marii Uniri.
Derularea de activități sustenabile pentru
proiectele POSDRU finalizate.
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Termen de
realizare

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent
Tot anul şcolar
Conform
ghidurilor

Observaţii

Nr.
crt.

23

OBIECTIVUL

Identificarea şi implicarea agenţilor economici locali
şi regionali în elaborarea PRAI, PLAI şi a ofertei
educaţionale a unităţilor de învăţământ profesional şi
tehnic

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Atragerea de finanţări nerambursabile
prin proiecte de tip POCU.
Valorificarea rezultatelor şi a produselor
proiectelor.
Sprijinirea şcolilor în încheierea de
contracte de colaborare cu agenţii
economici beneficiari ai serviciilor de
formare profesională iniţială în vederea
asigurării condiţiilor de desfăşurare a
pregătirii practice a elevilor.
Sprijinirea demersului unităţilor de
învăţământ de a-si adapta oferta
educaţională în domeniul tehnic şi
profesional în conformitate cu nivelul de
performanţă, exigenţă şi competenţă
descris de Cadrul European al
Calificărilor (EQF), pentru nivelurile 1-4
EQF.
Monitorizarea capacităţii unităţilor de
învăţământ de a-şi adapta oferta
educaţională la cererea de pe piaţa
muncii.
Promovarea de proiecte educaţionale
dedicate formării şi promovării culturii
antreprenoriale inovative.
Consilierea directorilor şi a membrilor
comisiilor CEAC în vederea evaluării
interne şi externe a unităţilor de
învăţământ.
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Termen de
realizare
Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent
Conform
graficului ISJ,
ARACIP

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

Total obiective:23

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Consilierea unităţilor şcolare în vederea
întocmirii documentelor de autorizare sau
acreditare a unor noi calificări.
Implicarea partenerilor sociali în
elaborarea ofertei educaţionale pe termen
lung şi scurt.
Total acţiuni:83

122

Termen de
realizare
Conform
graficului ISJ,
ARACIP
Conform
calendarului
MEN

Observaţii

CAPITOLUL 9 – MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
9.1. DIRECŢIA JUDEŢEANA PENTRU SPORT ŞI TINERET GALAŢI
Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare

Termen de
realizare

Observaţii

Activitate „Tineret ”
1.

Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea
Organizarea următoarelor proiecte de
participării active a acestora la viaţa economică a ţării tineret în colaborare cu ONG-uri şi alte
instituţii partenere DJST Galaţi:
1. Curs asistent relații publice și
comunicare
2. Viitorul stă în mâinile tale!
3. Curs Expert accesare fonduri
structurale şi de coeziune europene
4. Curs Inspector Resurse Umane

Anul 2021

În limita bugetului aprobat

2.

Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea
participării active a acestora la viaţa educaţională a
ţării

Anul 2021

În limita bugetului aprobat

3.

Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea
participării active a acestora la viaţa culturală a ţării

Anul 2021

În limita bugetului aprobat

Organizarea următoarelor proiecte de
tineret în colaborare cu ONG-uri şi alte
instituţii partenere DJST Galaţi:
1. Alege viaţa, nu drogurile!
2. Nutriție + sport = viață sănătoasă!
3. Gândirea pozitivă aduce succesul
4. Violenţa frânge aripi
5. Vino pentru dezvoltare!
6. Eşti tânăr! Implică-te!
7. Be FIT not FAT!
Organizarea următoarelor proiecte de
tineret în colaborare cu ONG-uri şi alte
instituţii partenere DJST Galaţi:
1. Drumeţind pe poteci înzăpezite
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Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
2. Omul în deltă
3. Pădurea şi legile ei!
4. Tinere talente gălăţene

Termen de
realizare

Popularizarea ofertei nationale
de
excursii şi tabere în toate instituţiile de
învăţământ pentru cuprinderea unui
număr cât mai mare de elevi
Propunerea unor programe atractive
pentru organizarea de excursii, tabere,
cantonamente sportive, mese festive, etc.,
popularizarea acestora în vederea
cuprinderii unui număr cât mai mare de
elevi şi tineri
Propuneri de proiecte de tabara atractive
in vederea obtinerii finantarii de la buget
cu respectarea metodologiei in vigoare.

Anul 2021

Observaţii

Activitate “Tabere”
1.

2.

Organizarea de tabere de odihnă in vacantele scolare
si excursii la sfârşit de săptămână in baze care apartin
altor judete din reteaua Ministeru;lui Tineretului si
Sportului
Organizarea de excursii, tabere, întâlniri de lucru,
mese festive în bazele care aparţin judetului Galaţi

3.

Organizarea de tabere nationale si tematice in baze
care apartin judetului Galati

4.

Organizarea de tabere sociale gratuite pentru copii
care provin din medii defavorizate şi pentru copii
care beneficiază de burse sociale

5.

Organizarea de tabere gratuite conform Legii nr.
448/2006

În funcţie de numărul de locuri aprobat
de MTS, vor fi anunţate instituţiile care
desemnează copii şi tinerii care pot
beneficia de tabere gratuite
În funcţie de numărul de locuri aprobat
de MTS, se va lua legătura cu instituţiile
care au baza de date cu copii cu
dizabilităţi în vederea cuprinderii unui
număr cât mai mare

Compartiment „Sport”
124

Anul 2021

Vara 2021

In functie de bugetul alocat

Vara 2021

În funcţie de numărul de
locuri aprobat

Vara 2021

În funcţie de numărul de
locuri aprobat

Nr.
crt.
1.

2.

3.

OBIECTIVUL
Promovarea sportului de performanța

Sportul pentru toți

Intreținerea și funcționarea bazei sportive

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Susținerea activității sportivilor de
performanța prin colaborarea cu
structurile sportive din județ pentru:
Organizarea de concursuri specifice
diferitelor discipline în parte – etape
locale, județene, concursuri interjudețene
–conform calendarului sportiv propriu
instituției;
Acordarea de alimentații de efort,
vitamine/susținatoare de efort precum și
susținerea unor stagii de pregătire,
conform H.G.1447/2007;
Indrumare din punct de vedere tehnicometodic și de specialitate a structurilor
sportive din județ
Organizarea a cât mai multe acțiuni
sportive pentru toate categoriile de vârstă,
în mediul urban și rural;
Sprijin logistic în vederea înființării de
structuri sportive
Lucrări de intreținere și dotarea cu obiecte
de inventar și mijloace fixe necesare
funcționarii bazelor:
Complexului de Alimentatie si Cazare
„Sport”; Centrului de agrement
„Garboavele”; Complexului Sportiv
„Dunarea”
Baza Turistica de Tineret ;
Lucrări de reparații La Centrul de
Agrement Buciumeni:
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Termen de
realizare

Observaţii

Ianuariedecembrie 2021

În limita bugetului aprobat

Ianuariedecembrie 2021

În limita bugetului aprobat

Decembrie 2021

În limita bugetului aprobat

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
C.A. Buciumeni este în conservare și sunt
necesare lucrări de reparații la acoperișul
pavilionului 2, la instalația electrică de
iluminat exterior și la cabina de paza.
La Baza Turistica de Tineret sunt necesare
lucrări de reparații la instalația interioara
de încălzire și de alimentare cu apa rece și
apa calda a camerelor de cazare.
S-au solicitata fonduri pentru efectuarea
unui Studiu DALI privind Renovarea
Complexului Sportiv Dunarea.
Complexul Sportiv Dunarea are în
componenta Sediul Administrativ, Bazinul
Olimpic, Sala de Atletism, Sala de Judo si
doua terenuri exterioare unul de
minifotbal si unul de baschet:
Bazinul Olimpic. Bazinul a fost
construit în anii 1974-1975, dar din anul
2005 activitatea a fost întreruptă întrucât
prezinta un mare grad de uzura la placa
de fund și cuva și platforma bazinului.
Construcțiile anexe ale bazinului: terase,
bar, bazin mic și WC, erau deasemenea
într-o stare avansata de degradare.
In anul 2009 după realizarea studiului
DALI și a proiectului tehnic
nr.1.14253/2 a fost initiata o procedura de
achiziție publica în urma careia s-a
semnat un contract de lucrări. Tot în anul
2009 a început lucrarea „Reparații
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Termen de
realizare

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
capitale Bazin Olimpic de Inot” care nu
a fost finalizata din lipsa de fonduri.
Este necesara expertizarea tehnica a
lucrărilor executate intre anii 2009-2012,
și evaluarea restul de executat.
Sala de Atletism.
Sala de Atletism a fost construita în anii
1969-1970, dar din anul 2004 activitatea
a fost întreruptă întrucât sala prezinta un
mare grad de uzura la elementele de
rezistența: stalpi grinzi acoperiș,pereți,
etc.
În anul 2009 a fost efectuat un studiu
DALI 491/2009 și Proiectul tehnic nr.
11250 dar pentru care nu s-a acordat
finanțare.
Dimensiunile sălii de Atletism: Sc= 685
mp;
Sd= 685 mp; construcție parter, Suprafața
totala = 1000 mp.
Este necesara actualizarea valorii
proiectului în vederea finantarii.
Sediul Administrativ
Clădirea Sediului administrativ a fost
construita în perioada 1970-1973, este o
clădire parter,si are o forma
dreptunghiulara: 9.2x 24,5 m.Cladirea are
structura de rezistenta realizata din pereți
din zidarie de caramida cu goluri
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Termen de
realizare

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
sicenturi din beton armat.La o expertiza
tehnica efectuata în anul 2004, cu nr.
8164, se arăta faptul ca aticul clădirii
aflat pe conturul acoperisului are o fisura
orizontala ,la baza lui pe toată lungimea
(perimetru).
In ultimii ani datorită uzurii acumulate la
pereții construcției și la acoperiș
(mentionam ca, colectoarele de ape
pluviale sunt dispuse în interiorul
cladirii) au apărut infiltrații în pereții din
partea de sud-est a constructiei care
degradeaza cladirea. Pentru remedierea
problemelor mentionate dar și pentru o
anvelorare mai buna a clădirii în scopul
de a scadea cheltuielile de încălzire și
emisiile de carbon ar fi necesare
urmatoarele intervenții:
Inlocuirea colectoarelor de ape pluviale
și refacerea aticului și a hidroizolației în
forma constructiva actuala, sau
construirea unui acoperiș tip sarpanta din
materiale ușoare, și dispunerea
conductelor colectoare de ape pluviale în
exteriorul clădirii.Este necesar efectuarea
unui studiu DALI.
Sala de Judo
Sala de Judo face parte din Complexul
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Termen de
realizare

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Sportiv Dunarea, a fost construita în anii
1970-1971, și a mai fost renovata în anii
1980, însă sistemul de încălzire al sălii
este uzat fizic și moral, iar gradul de
termoizolare al clădirii este foarte
redus.Dimensiuni: Sc= 685 mp; Sd= 685
mp; construcție parter plus etaj pentru
tribuna si vestiare. Suprafața totala =
1000 mp.
Obiectivul lucrarilor de renovare propus
îl constituie reabilitarea şi modernizarea
construcţiei şi va avea rezultat creşterea
eficienţei energetice a clădirii.Lucrările
specifice vor duce la reducerea
consumurilor energetice destinate
încălzirii/răcirii spaţiilor, la asigurarea
confortului termic adecvat, la integrarea
în arealul urbanistic vecin și la
imbunatatirea conditiilor de desfășurare a
activitatilor sportive în sala.
Astfel se propun urmatoarele lucrari:
-Inlocuirea incalzitoarelor pe gaz defecte
și a centralei termice actuale cu surse
economice cum ar fi centrala în
condensatie sau pompe de căldură;
-Răcire prin echiparea clădirii cu o
baterie
de răcire tip chiller modular amplasat la
sol;
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Termen de
realizare

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
-Lucrări de termoizolatie a clădirii;
-Lucrări pentru introducerea unor sisteme
de energie din surse regenerabile
(alternative), respectiv amplasarea pe
acoperișul clădirii a unui kit pentru
producerea de energie electrică hibride.
Energia rezultată va acoperi consumul
electric necesar preparării apei calde
pentru dușuri și alte necesitati interne.
Este necesara efectuarea unui studiu
DALI.
Complexul Sportiv de Alimentatie si
Cazare Sportivi .
S-a solicitat finanțare pentru efectuarea
unui Studiu DALI pentru
REABILITARE COMPLEX DE
ALIMENTATIE SI CAZARE (HOTEL
SPORT)
Complexul de Alimentatie si
Cazare cuprinde trei obiective : Cantina ,
Hotelul Sport si nite cladiri anexe.
Hotelul Sport
A fost dat in folosinta în anul 1990 și are
o suprafața de 354,416mp.
Hotelul are 15 camere prevazute cu 44
locuri de cazare . Constructia este
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Termen de
realizare

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
amplasata pe doua nivele: parter si etaj.
Camerele sunt utilate cu mobilier modern
cu bai proprii, televizoare , aparate de aer
conditionate, si frigidere, toate se afla in
buna stare de functionare.
Incalzirea si apa calda menajera se
prepara intro centrala termica proprie,
aceste instalatii fiind vechi si cu un
randament foarte scazut.
Cantina
Cantina SPORT - face parte din
Complexul de Alimentatie si Cazare
Sportivi . Blocul alimentar este compus
din bucatarie si doua sali de servire a
mesei. Bucataria este functionala si este
dotata si utilata corespunzator. Salile de
servirea a mesei au o capacitate de 150
locuri. Instalatia de incalzire este
impreuna cu cea a hotelului si are un
randament foarte scazut. Cantina are o
suprafața de 337,323 mp.
Anexe
Cladirile anexe includ o fosta spalatorie
și niște vestiare vechi și magazii care sunt
intro stare foarte avansata de degradare.
Aceste anexe pot fi demolate iar in locul
lor se poate construi un spațiu necesat
pentru activitațile sportivilor. Anexa are o
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Termen de
realizare

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
suprafața de 209,388 mp.
Cladirile au o izolare termica foarte
slaba si implicit consumul de energie
pentru functionarea in bune conditii este
foarte mare.
Obiectivul lucrarilor de renovare la
Complexul de Alimentație si Cazare îl
constituie reabilitarea şi modernizarea
construcţiilor şi va avea ca prim rezultat
creşterea eficienţei energetice a
clădirilor.Lucrările specifice vor duce la
reducerea substanţială a consumurilor
energetice destinate încălzirii/răcirii
spaţiilor, la asigurarea confortului termic
adecvat, la integrarea în arealul urbanistic
vecin. Imbunatatirea conditiilor de servire
amesei si de cazare pentru sportivi.
Reducerea costurilor pentru încălzire și
prepararea apei calde și a costurilor de
intreținere a instalatiilor. Astfel:
-Inlocuirea centralei termice actuale cu
surse economice cum ar fi centrala în
condensație sau pompe de căldură;
-Răcire prin echiparea clădirii cu o
baterie
de răcire tip chiller modular amplasat la
sol;
-Lucrări de termoizolație a clădirii;
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Termen de
realizare

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

Total obiective:12

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
-Lucrări pentru introducerea unor sisteme
de energie din surse regenerabile
(alternative), respectiv amplasarea pe
acoperișul cantinei a unui kit pentru
producerea de energie electrică hibride.
Energia rezultată va acoperi consumul
electric sau de gaz necesar preparării apei
calde pentru dușuri și alte necesitați
interne.
Total acţiuni :15

133

Termen de
realizare

Observaţii

CAPITOLUL 10- MINISTERUL CULTURII
10.1. DIRECŢIA JUDEŢEANÃ PENTRU CULTURÃ GALAŢI
Nr.
crt.
1.

2.

3.

OBIECTIVUL
Monumente istorice

Urbanism şi zone protejate

Arheologie

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
- Eliberarea obligaţiilor de folosinţă a
monumentelor istorice ;
- Controale şi inspecţii monumente
istorice şi zone de protecţie;
- Inventariere obiective ;
- Sistare lucrări;
- Sancțiuni;
- Preemţiuni
- Documentaţii de restaurare înregistrate,
analizate şi eliberări avize;
- Colaborări, corespondenţe cu alte
instituţii şi autorităţi privind protejarea şi
promovarea patrimoniului cultural imobil
- Documentaţii de urbanism înregistrate
şi analizate;
- Avize de urbanism eliberate de D.J.C.,
conform competenţelor
- Avize emise pentru lucrările ce urmează
să fie efectuate în zonele cu patrimoniu
arheologic, faza de execuţie lucrări;
- Certificate de descărcare de sarcină
arheologică emise cu aprobarea Comisiei
Naţionale de Arheologie;
- Controale şi inspecţii situri arheologice
(şi zona de protecţie)
- Numărul cazurilor de colaborare cu
Poliţia/ Primării în cazul descoperirilor
134

Termen de
realizare
Permanent
Permanent
Permanent
După caz
După caz
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

4.

OBIECTIVUL

Patrimoniul cultural mobil şi imaterial

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
arheologice întâmplătoare
- Colaborare cu Poliţia/Primării în cazul
constatărilor de intervenţii neautorizate /
distrugeri în zone de patrimoniu
arheologic;
- Corespondenţă pentru intervenţii în
zone de patrimoniu arheologic;
- Numărul avizelor emise pentru
aplicarea Legii nr. 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan;
- Corespondenţă privind aplicarea Legii
nr. 17 / 2014;
- Sistare lucrări.
- Soluţionări, cereri privind exportul
bunurilor culturale mobile (scoaterea
bunurilor culturale mobile de pe teritoriul
naţional);
- Controale privind starea de conservare,
evidenţă şi securitate a bunurilor culturale
mobile;
- Controale/verificări efectuate la agenţii
economici autorizaţi să comercializeze
bunuri culturale mobile;
- Solicitări de acreditare a muzeelor
şi/sau colecţiilor publice;
- Corespondenţă privind protejarea
patrimoniului cultural mobil;
- Participări la diverse evenimente
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Termen de
realizare
Permanent

Permanent
Permanent

Permanent
După caz
La cerere

Permanent
Permanent
La cerere
Permanent
Permanent

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL

5.

Monumente
de for public

6.

Fondul Cultural Naţional

7.

Proiecte şi colaborări cu alte instituţii şi autorităţi

Total obiective:7

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
culturale, promovare pe site-ul instituţiei
/ în mass media, patrimoniul cultural de
pe raza judeţului Galaţi;
- Evidenţă, monitorizare, inspecţii : stare
de conservare, punere în valoare,
respectare a legislaţiei privind amplasarea
şi intervenţiile asupra monumentelor de
for public de pe raza judeţului Galaţi.
- Evidenţă, monitorizare şi verificări
asupra respectării obligaţiilor de plată a
contribuţiei la Fondul Cultural Naţional;
- Proiecte culturale proprii şi în
parteneriat;
- Inspecţia de Stat în Construcţii;
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
- Primării;
- CJGL;
- Prefectură;
- Instituţii de cultură.
Total acţiuni:34

136

Termen de
realizare

Permanent

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Observaţii

CAPITOLUL 11 –MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
11.1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GALAŢI

Nr.
crt.
1.

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Creșterea gradului de siguranță și protecție a Inițierea/încheierea unor parteneriate cu
cetățeanului
reprezentanți ai societății civile (O.N.G.,
asociații profesionale, companii private etc.) sau
alte instituții cu atribuții în domeniu pentru
eficientizarea activităţilor de prevenire a
criminalităţii.
Desfăşurarea de acţiuni în vederea prevenirii și
combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi
patrimoniului în mediul rural
OBIECTIVUL

Termen de
realizare
An 2021

An 2021

Derularea de activităţi de investigare şi cercetare
în cauzele penale privind infracţiuni de mare
violenţă cu autori necunoscuţi.

An 2021

Derularea de activităţi de investigare şi cercetare
în cauzele penale privind infracţiuni de tâlhărie
şi furt, în special a celor comise cu moduri de
operare deosebite

An 2021

Derularea unor acţiuni la nivel local pentru
combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi
muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor
periculoase
Realizarea unor acţiuni locale pentru verificarea
persoanelor fizice şi societăţilor comerciale

An 2021
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An 2021

Observaţii

Nr.
crt.

2.

3.

OBIECTIVUL

Creşterea nivelului de siguranţă rutieră

Creşterea capacităţii de intervenţie şi a
mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă
publică, în vederea asigurării unei reacţii
rapide şi eficace în cazul producerii unor
situaţii de criză

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi
muniţii în vederea reducerii nr. de arme furate /
pierdute.
Organizarea unor acţiuni pentru prevenirea și
combaterea principalelor abateri care generează
riscul rutier, având în vedere concluziile
analizelor privind dinamica accidentelor de
circulaţie, prevederile Calendarului de acțiuni al
Direcției Rutiere pentru anul 2020, precum şi
Calendarul T.I.S.P.O.L.
R.A.R., I.S.C.T.R. şi C.N.A.I.R., pentru
organizarea unor acţiuni tematice, inclusiv de tip
M.A.C.O. care vor viza starea tehnică a
vehiculelor, legalitatea desfăşurării
transporturilor rutiere publice de mărfuri şi
persoane, respectiv starea de viabilitate a
drumurilor.
Derularea activităților specifice pe linie de
educație rutieră, conform protocoalelor de
colaborare încheiate cu diferiți parteneri și
participarea polițiștilor rutieri la orele de
educație rutieră în unitățile de învățământ.
Intensificarea
măsurilor
din
competența
structurilor de poliție în vederea prevenirii și
combaterii faptelor asociate evenimentelor
circumsrise extinderii pandemiei cu coronavirus
(COVID -19)
Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile
telefonice prin S.N.U.A.U. 112.
138

Termen de
realizare

An 2021

An 2021

An 2021

An 2021

An 2021

Observaţii

Nr.
crt.
4.

5.

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite și
altor forme ale criminalităţii economico- efectuarea de cercetări pentru prevenirea şi
financiare.
combaterea evaziunii fiscale, contrabandei şi
comerţului ilegal cu ţigarete şi produse din tutun,
alcool şi băuturi alcoolice și a infracţiunilor care
aduc atingere drepturilor de proprietate
intelectuală.
Identificarea şi investigarea infracţiunilor de
natură economico-financiară specifice care se
manifestă în domeniul protecției mediului
Desfășurarea de activități specifice în vederea
creşterii nivelului de recuperare a prejudiciului în
cauzele privind infracţiuni economico-financiare
şi de spălare a banilor.
Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor.
Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite pentru
prevenirea şi combaterea contrafacerii mărfurilor
şi produselor din diferite domenii
Prevenirea şi combaterea corupţiei
Iniţierea de acţiuni cu efective din cadrul mai
multor structuri și efectuarea de cercetări pentru
prevenirea şi combaterea corupţiei în
administraţia publică, învăţământ şi sănătate.
OBIECTIVUL

Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite și
efectuarea de cercetări pentru prevenirea și
combaterea fraudelor din domeniul achiziţiilor
publice în administraţia publică, învăţământ şi
sănătate.
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Termen de
realizare
An 2021

An 2021
An 2021

An 2021
An 2021
An 2021

An 2021

Observaţii

Nr.
crt.

OBIECTIVUL
Total obiective:5

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Total acţiuni: 18

Termen de
realizare

Observaţii

11.2. INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „DUNÃREA DE JOS” GALAŢI
Nr.
crt.

1.

OBIECTIVUL

Optimizarea funcțională a structurilor MAI.

ACȚIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse
în Programul de Guvernare
Asigurarea cadrului dispozițional pentru
planificarea, organizarea și executarea
misiunilor de ordine publică.
Coordonarea și monitorizarea activităților de
constatare/ sancționare a faptelor de natură
penală/ contravențională, precum și constatarea
faptelor penale și aplicarea sancțiunilor
contravenționale și creșterea prezenței în
zonele publice cu potențial criminogen,
instituții de învățământ, mediu rural și silvic.
Desfășurarea de activități preventiv –
educative.
Antrenarea capacității operaționale a I.J.J.
Galați și a structurilor subordonate prin
exerciții de alertare.
Realizarea de analize la nivel tactic și
operațional pentru identificarea amenințărilor și
vulnerabilităților și evaluarea riscurilor
specifice misiunilor I.J.J. Galați.
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Termen de
realizare
Semestrial

Semestrial

Semestrial
Semestrial

Semestrial

Observații

Nr.
crt.

2.

3.

ACȚIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse
în Programul de Guvernare
Informarea cetățenilor cu privire la evenimente
de interes și subiecte care vizează activitatea
personalului sau structurilor
Consolidarea mecanismelor de realizare a
I.J.J. Galați.
comunicării publice.
Corectarea și completarea informațiilor apărute
în spațiul public.
Continuarea pregătirii personalului prin
intermediul platformei de pregătire de tip eLearning.
Implementarea unui sistem unitar, integrat, de Continuarea derulării de programe de formare
pregătire profesională.
profesională individuală a personalului, în
special a personalului încadrat din sursă
externă, precum și consolidarea pregătirii fizice
a personalului instituției.
Total obiective: 3
Total acțiuni: 9
OBIECTIVUL
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Termen de
realizare
Semestrial
Semestrial
Anual

Anual

Observații

11.3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "GENERAL EREMIA GRIGORESCU” AL JUDEŢULUI GALAŢI
Nr.
crt.
1.

2.

3.

ACŢIUNI
Termen de
Observaţii
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
Obiectivul specific - CONSOLIDAREA SISTEMULUI NAȚIONAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
OBIECTIVUL

Pregătirea pentru intervenţie a serviciilor voluntare şi Convocari de pregatire desfasurate cu
semestrial
private pentru situaţii de urgenţă
sefii serviciilor voluntare si private
Organizarea
şi
desfăşurarea
concursurilor profesionale ale serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de
anual
urgenţă, faza locală, judeţeană şi
interjudeţeană;
Pregătirea pentru situaţii de urgenţă a populaţiei,
Organizarea cercurilor tehnico-aplicative
salariaţilor, elevilor şi studenţilor
de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu
viaţa mea apăr viaţa” la nivelul
anual
instituţiilor de învăţământ gimnazial şi
liceal
Planificarea pregătirii în domeniul
situațiilor de urgență prin antrenamente,
anual
exerciții și concursuri de specialitate
Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a Pregătirea reprezentanţilor instituţiei
Conform
personalului cu atribuții în domeniul managementului prefectului şi a personalului cu funcţii de
planificarilor
situațiilor de urgență
conducere și atribuții în domeniul stabilite in Planul
situațiilor de urgență din administraţia
de pregătire în
publică locală, servicii descentralizate și
domeniul
deconcentrate
situațiilor de
urgență
Pregătirea personalului de specialitate cu
atribuții în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2021
Pregătirea
personalului
comitetului
județean și a comitetelor locale pentru
situaţii de urgenţă
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Nr.
crt.

OBIECTIVUL
Total obiective:3

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
Total acţiuni: 7

Termen de
realizare

Observaţii

11.4. SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ GALAŢI

Nr.
crt
1.

ACŢIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
Asigurarea resurselor umane, materiale şi
Analiza modului de încadrare cu efective şi
Ianuarie-noiembrie/
logistice necesare implementării managementului prezentarea de propuneri conducerii I.T.P.F.
La vacantarea
integrat al frontierei
pentru nominalizarea Comisiilor de încadrare a
posturilor
posturilor vacante.
OBIECTIVUL

Asigurarea recrutării de candidaţi pe instituţii
de învăţământ, inclusiv din rândul minorităţilor
şi întocmirea dosarelor de candidat.

Februarie-iulie

Monitorizarea activităţii de stagiu a elevilor de
la Şcoala de Pregătire a Agenţilor P.F.
Pe timpul
„A.Iancu” Oradea şi a studenţilor Acad. de
desfăşurării
Poliţie „Al.I.Cuza” Bucureşti, în vederea
stagiului de
perfecţionării deprinderilor practice de
practică, conf.
executare a serviciului de supraveghere şi
planificărilor
control al frontierei.
Asigurarea pregătirii continue a personalului
prin participarea acestuia la activităţi de
formare continuă în instituţiile de învăţămant Ianuarie-decembrie
ale MAI şi în afara acestora.
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Observaţii

Nr.
crt

OBIECTIVUL

ACŢIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
Transmiterea către D.G.A. a datelor şi
Când situaţia
informaţiilor de interes în formă primară şi în
impune
timp operativ.
Accesarea fondurilor europene şi bugetare şi
asigurarea dirigenţiei de şantier pentru
următoarele lucrări de investiţii din cadrul
I.T.P.F. Iaşi:
- la nivelul jud. Botoşani: Modernizare sediu
S.P.F. Darabani ; construire sediu nou, SPF
Rădauti Prut.
- la nivelul judeţului Iaşi: Sediu S.P.F. Tomeşti
finanţare europeană prin „Programul de
cooperare
transfrontalieră
RomânoIanuarie-decembrie
Moldovean”; construire sediu nou, SPF
Golaieşti; modernizare Sediu ITPF Iaşi .
- la nivelul județului Vaslui: Consolidare,
modernizare, extindere sediu S.T.P.F. Vaslui.
- la nivelul județului Galați: Reabilitare termoenergetica Pavilion administrativ din cadrul
sediului STPF Galaţi.
- la nivelul județului Brăila: Construire sediu
nou Baza Nave Braila şi SPF Brăila
Monitorizarea sistemelor de comunicaţii fixe
(microunde) şi a sistemelor de comunicaţii
mobile
digitale
în standard TETRA
implementate.
Monitorizarea exploatării mijloacelor de
mobilitate terestră, navală, a echipamentelor de
supraveghere şi control precum şi derularea
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Ianuariedecembrie/
lunar
Ianuariedecembrie/
lunar

Observaţii

Nr.
crt

2.

OBIECTIVUL

Creşterea continuă a gradului de siguranţă al
cetăţeanului şi combaterea criminalităţii
transfrontaliere

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
acordurilor cadru ce au drept scop repunerea în
stare de funcţionare a aparaturii de
supraveghere.

Termen de
realizare

Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de
întreţinere a fâşiei de protecţie a frontierei de
stat a României şi a semnelor de frontieră.

Martie-noiembrie

Organizarea şi executarea de acţiuni specifice
în P.T.F. şi la frontiera verde în vederea
prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale.

Ianuariedecembrie/
Permanent, pe
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Observaţii

Nr.
crt

3.

OBIECTIVUL

Îmbunătăţirea cooperării intra şi
interinstituţionale în scopul asigurării siguranţei
cetăţeanului şi combaterii criminalităţii
transfrontaliere

ACŢIUNI
Termen de
propuse pentru realizarea obiectivelor
realizare
cuprinse în Programul de guvernare
Asigurarea respectării prevederilor legale în timpul desfăşurării
cazurile de solicitări de acordare a statutului de misiunilor specifice
azil.
Destructurarea reţelelor de trafic internaţional
de autovehicole furate prin efectuarea de
acţiuni specifice şi verificări în PTF prin
intermediul
canalelor
de
cooperare
poliţienească internaţională.
Derularea unor acţiuni ferme de combatere a
fenomenului de contrabandă cu produse
accizabile şi evaziune fiscală în zona de
competenţă a structurilor I.T.P.F. Iaşi.
Executarea unor acţiuni specifice privind
combaterea traficului şi a tranzitului prin P.T.F.
cu armament, muniţii, materiale explozive şi
substanţe periculoase, precum şi a deţinerii şi
folosirii ilegale a armelor de foc letale şi
neletale.
Derularea acţiunilor proprii şi în cooperare cu
structurile cu atribuţii pe linia combaterii
braconajului piscicol şi cinegetic în zona de
competenţă.
Asigurarea accesului la informaţii de interes
public prin înregistrarea şi gestionarea petiţiilor Ianuarie-decembrie
şi C.R. depuse.
Întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor
Ianuariede cooperare cu I.P.J., B.C.C.O.A./S.C.C.O.A.,
decembrie/
I.G.I.-Serviciile de Imigrari, I.J.J., S.J.I.P.I.,
Permanent, pe
Unitatea Specială de Aviaţie în domeniul timpul desfăşurării
prevenirii şi combaterii infracţionalităţii misiunilor specifice
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Observaţii

Nr.
crt

4.

5.

OBIECTIVUL

Dezvoltarea relaţiilor şi cooperării cu structuri
similare din ţările U.E. şi vecine, dar şi cu
diverse organisme şi organizaţii internaţionale cu
atribuţii în domeniul managementului frontierei
şi combaterii criminalităţii transfrontaliere

Perfecţionarea sistemului de colaborare şi
cooperare între structurile MAI, precum şi cu

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
transfrontaliere în vederea asigurării cadrului
legal de realizare a cooperării cu structurile
M.A.I.
Dezvoltarea cooperării interinstituţionale prin
schimbul de date şi informaţii si punerea în
aplicare a planurilor de cooperare încheiate cu
autorităţile cu atribuţii la frontieră D.R.V.,
Garda Financiară, Direcţiile judeţene de
Sănătate Publică, Direcţiile Silvice, A.J.V.P.S.,
A.N.P.A. şi Autorităţile administraţiei publice
locale.
Organizarea şi pregătirea acţiunilor coordonate
de Agenţia Europeană de Management a
frontierelor (Frontex) în cadrul structurilor
I.T.P.F. Iaşi. Punerea în aplicare a Planurilor
Operaţionale specifice misiunilor comune
Participarea personalului şi a tehnicii de
mobilitate terestră şi navală a I.T.P.F. în cadrul
operaţiunilor comune şi a întâlnirilor de
planificare şi evaluare a acestora de către
Agenţia
Frontex
şi
alte
organizaţii
internaţionale.
Dezvoltarea cooperării internaţionale cu
structurile similare din R.Moldova şi Ucraina
prin derularea misiunilor comune, schimbului
de date şi informaţii, precum şi a cercetării în
comun a evenimentelor de frontieră.
Participarea la şedinţele consiliilor judeţene
pentru situaţii de urgenţă, alte comandamente
147

Termen de
realizare

Ianuariedecembrie/
în momentul
derulării
operaţiunilor

Ianuariedecembrie/
Lunar
Ianuariedecembrie/

Observaţii

Nr.
crt

OBIECTIVUL
celelalte autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale în vederea gestionării eficiente
a evenimentelor majore şi a situaţiilor de urgenţă

Total obiective:5

ACŢIUNI
propuse pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare
pe ordine publică şi colegii prefecturale
Asigurarea participării efectivelor proprii în
structurile constituite la nivelul MAI (grupa de
coordonare, comandament operaţional, centrul
operaţional
de
comandă,
punct
de
conducere/comandă
înaintat/mobil)
şi
desfăşurarea activităţilor pe această linie.
Punerea în aplicare a planurilor de cooperare
locale privind diferitele situaţii de urgenţă şi
criză în vederea limitării efectelor cauzate de
acestea.
Total acţiuni: 24

148

Termen de
realizare
Ori de cate ori
situaţia impune

Ianuariedecembrie/
La solicitarea
structurilor MAI
specializate

Observaţii

