MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDET BACAU
Anexa la Hotararea Colegiului Prefectural nr.1/24.02.2016

PLANUL DE ACTIUNI-2016
PENTRU REALIZAREA IN JUDETUL BACAU A OBIECTIVELOR DERIVATE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE

CAPITOLUL 1. Întărirea democraţiei elective şi a statului de drept care să creeze premisele resetării mediului
politic din Romînia. Lupta împotriva corupţiei
Nr.
crt.
1.

Obiectiv
Prevenirea si
combaterea coruptiei

Actiunea

Termen

Îmbun t irea fluxului de informa ii c tre mass-media şi public privind
activit ile de prevenire şi combatere a corup iei prin:
a) Colaborarea cu asociatiile profesionale/reprezentanti din mass media prin
organizarea de dezbateri publici pe teme legate de coruptie;
b) Promovarea ac iunilor anticorup ie, cu respectarea regulilor privind
confiden ialitatea anchetelor şi protec ia datelor personale, prin:
- prezentarea în mod sistematic prin intermediul mass-media de la nivel
local a unor statistici privind num rul de cazuri semnalate, num rul de
cazuri în curs de cercetare, num rul de cazuri solu ionate, m surile
dispuse;
- publicarea/actualizarea pe site-ul institu iei a unor statistici privind
num rul de cazuri semnalate şi m surile dispuse.
Promovarea dialogului cu societatea civil prin intensificarea implic rii ei în
proiecte şi programe de conştientizare a riscurilor asociate faptelor de
corup ie prin dezvoltarea de parteneriate cu societatea civil în vederea
promov rii ini iativelor anticorup ie; Identificarea de bune practici în rela ia
Institutia Prefectului judet Bacau - comunitate şi sus inerea mecanismelor
de consultare public .

Permanent

1

Entitate responsabila
Instituţia Prefectului Bacau,
serviciile deconcentrate şi
autoritaţile administratiei
publice

Nr.
crt.

1.

Obiectiv

Prevenirea si
combaterea coruptiei

Actiunea

Termen

Organizarea de campanii de informare şi sensibilizare a personalului propriu
cu privire la efectele corup iei.
Sprijinirea participarii la programe de perfec ionare a preg tirii personalului
de conducere şi/sau de execu ie de la nivelul Institutiei Prefectului Bacau,
în domeniul prevenirii şi combaterii corup iei.

Permanent

Facilitarea accesului la servicii prin: primire atent şi amiabil (contactul
direct, telefonic, electronic, poştal), r spuns la cerere într-un termen
prestabilit, îmbun t irea modului de organizare a audien elor.
Punerea la dispozi ia publicului a unor modalit i de sesizare cu privire la
conduita func ionarilor din institu ie
Editare de broşuri/pliante/afişe pentru informarea cet enilor cu privire la
termenele, procedurile şi documentele necesare.
Eficientizarea activit ilor de control intern prin:
- instituirea obligativit ii de executare a unui audit anual privind
vulnerabilitatea la corup ie (managementul riscului);
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Entitate responsabila

Instituţia Prefectului Bacau,
serviciile deconcentrate şi
autoritaţile administratiei
publice

CAPITOLUL 2 .Stabilizarea mediului economic şi creşterea gradului de încredere a agenţilor economici şi a
capitalului în perspectiva dezvoltării economiei
Nr.
crt.

Obiectiv

1
Creşterea eficien ei şi
dinamicii colect rii
concomitent cu
reducerea costului unui
leu colectat

Actiunea

Termen

Cresterea eficacitatii administrarii fiscale prin cresterea gradului de Permanent
colectare a veniturilor publice
Dinamizarea actiunilor de obligare la platã a contribuabililor rãuplatnici, concomitent cu reducerea fraudei în faza de colectare
fortatã
Simplificarea modului de administrare a impozitelor si taxelor in
beneficiul contribuabilului
Mai buna informare a contribuabililor cu privire la drepturile şi
obliga iile lor în rela ia cu administra ia fiscal , inclusiv în ceea ce
priveşte facilit ile;
Formarea continua a functionarilor publici din administratia publica
centrala si locala in vederea cresterii performantelor profesionale
Ameliorarea imaginii functiei publice, prin cresterea transparentei
actului administrativ si luarea unor masuri anticoruptie mai ferme,
vizibile pentru opinia publica

2.

Încurajarea conformãrii
voluntare pentru
asigurarea unei colectãri
rapide, la costuri reduse

Mai buna informare a contribuabililor cu privire la drepturile şi
obliga iile lor în rela ia cu administra ia fiscal , inclusiv în ceea ce
priveşte facilit ile
Formarea continua a functionarilor publici din administratia publica
centrala si locala in vederea cresterii performantelor profesionale
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Entitate responsabila

Administra ia Jude ean a
Finan elor Publice Bac u

Nr.
crt.
2.

3.

4.

Obiectiv
Încurajarea conformãrii
voluntare pentru
asigurarea unei colectãri
rapide, la costuri reduse
Combaterea evaziunii si
fraudei fiscale, precum si
a oricãror alte forme de
evitare a declarãrii si plãtii
obligatiilor fiscale

Urmarirea si combaterea
fraudelor cu produse
accizabile

Urmarirea si combaterea
fraudelor vamale
5.

Actiunea

Termen

Ameliorarea imaginii functiei publice, prin cresterea transparentei Permanent
actului administrativ si luarea unor masuri anticoruptie mai ferme,
vizibile pentru opinia publica

Entitate responsabila

Administra ia Jude ean a
Finan elor Publice Bac u

Ac iunile de control vor viza în primul rând marii evazionişti şi
domeniile cele mai expuse riscului de neconformare, pe baza
îmbun t irii şi extinderii analizei de risc
Asigurarea unui tratament egal cetãtenilor si mentinerea unui mediu
de afaceri sãnãtos, în care concurenta sã se desfãsoare corect
Ameliorarea actului de control prin actiuni care vor viza domenii
diverse, de la îmbunãtãtirea metodologiilor la pregãtirea profesionalã
si mai buna informare a inspectorilor de specialitate
Monitorizarea si supravegherea intrarilor si iesirilor (sosiri / plecari)
din antrepozitele fiscale, achizitiile intracomunitare (destinatari
inregistrati, achizitii cu acciza platita), circulatia reziduurilor si
deseurilor.
Colaborarea în vederea realiz rii schimburilor de informa ii cu
celelalte birouri vamale, DRV şi DGV
Intensificarea controalelor inopinate la sediul agentilor economici
autorizati, in vederea verificarii conditiilor initiale de autorizare.
Efectuarea controlului ulterior la toate declaratiile vamale
prelucrate de BV Bacau
Efectuarea controlului ulterior la sediul agentilor economici care
declara marfurile in procedura simplificata.
Efectuarea controlului ulterior la sediul agentilor economici care
deruleaza sau au in derulare operatiuni vamale din categoria
regimurilor vamale economice.
Urmarirea respectarii Planului de supraveghere vamala locala
Verificarea selectiva, pe anumite perioade si incadrari tarifare a
declaratiilor vamale inregistrate si prelucrate, tinand cont de
concluziile si informatiile rezultate din Risk Information Form
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Trimestrial

Permanent
Trimestrial

Semestrial

Trimestrial

Birou Vamal Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv

Actiunea

Termen

Verificarea ulterioar , prin sondaj sau ori de cîte ori exist dubii
rezonabile, a dovezilor de origine care acoper m rfuri la punerea în
liber circula ie
Urmarirea si combaterea fraudelor vamale

Permanent

5.

Urmarirea si combaterea
fraudelor vamale

Efectuarea de controale fizice totale la opera iunile de punere în
liber circula ie de m rfuri avînd ca ar de expedi ie China,Turcia,
Federa ia Rus , R. Moldova, Serbia si tarile africane, precum si la
mijloacre de transport rutiere apar inînd companiilor de transport din
Turcia, R. Moldova, Ucraina, Federa ia Rus etc.
Efectuarea de controale fizice am nun ite la opera iunile de punere
în liber circula ie care au ataşat criteriul „MRF CONTRAF CUTE” în
vederea identific rii m rfurilor susceptibile de a înc lca un drept de
proprietate intelectual
Eviden e operative a tranzitelor vamale (NCTS, TIR) prin înscrierea
acestora în registre, documente de eviden şi prin urm rirea
informatic privind încheierea acestora.

6.

Cresterea
încrederii -Asigurarea unui nivel ridicat de protec ie a consumatorilor prin
consumatorilor, bazat pe aplicarea efectiv a legisla iei în vigoare.
o protec ie eficient .
Protec ia consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte,
precum şi a riscurilor care pot s le afecteze via a, s n tatea,
securitatea şi interesele economice.
Stimularea capacit ii de autoprotec ie individual şi asociativ a
consumatorilor în completarea protec iei directe oferite de institu iile
statului.
Desf şurarea de ac iuni de control pentru asigurarea cerin elor de
securitate şi/sau de conformitate a produselor şi serviciilor, precum
şi în scopul protec iei drepturilor şi intereselor economice ale
consumatorilor privind furnizarea de produse şi servicii, inclusiv
servicii financiare şi de interes public.
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Entitate responsabila

Birou Vamal Bac u

lunar

Oficiul jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Bac u

Nr.
crt.
6.

Obiectiv

Actiunea

Rezolvarea reclama iilor consumatorilor, cooperarea cu alte institu ii
Cresterea
încrederii ale administra iei publice centrale şi locale şi dup caz, cu statele
consumatorilor, bazat pe membre sau candidate ale Uniunii Europene în realizarea de ac iuni
o protec ie eficient .
de control, efctuarea schimbului rapid de informa ii privind produsele
periculoase, atât cu oficiile teritoriale ale ANPC , cât şi cu alte
institu ii ale administra iei publice centrale şi locale.

Termen

Entitate responsabila

lunar

Oficiul jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Bac u

Dezvoltarea instrumentelor de informare şi educare a consumatorilor.
Asigurarea de sprijin şi consultan
neguvernamentale de consumatori.

7.

8.

Implementarea
campaniilor europene si
nationale
Intensificarea ac iunilor de
control
în
domeniul
securit ii şi s n t ii în

pentru

organiza iile

Asigurarea condi iilor pentru buna desf şurare a campaniilor
europene şi a campaniilor na ionale

Verificarea cerin elor minime de securitate şi s n tate în munc
pentru utilizarea în munc de c tre lucr tori a echipamentelor de
munc specifice domeniilor construc iilor de cl diri şi a lucr rilor
speciale de construc ii.
munc
precum şi în Verificarea unit ilor care execut şi exploateaz sisteme de
domeniul
rela iilor
de alimentare cu gaze naturale, privind respectarea actelor normative
munc
referitoare la securitatea şi s n tatea în munc .
Conştientizare privind un mediu de munc sigur în activitatea de
asisten medical .
Monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc din
microîntreprinderi (0-9 lucr tori) şi m surile de prevenire şi protec ie
aplicate.
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Codului
Muncii - Legea nr.53/2003 republicat , a altor acte normative de
dreptul muncii, precum şi a clauzelor contractelor colective de
munc .
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Permanent

Inspectoratul Teritorial de Munc
Bac u

Nr.
crt.
8.

9.

10.

11.

Obiectiv

Actiunea

Intensificarea ac iunilor de
control
în
domeniul
securit ii şi s n t ii în
munc
precum şi în
domeniul
rela iilor
de
munc

Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile O.U.G
nr. 56/2007 privind încadrarea în munc şi detaşarea str inilor pe
teritoriul României modificat si completat .
Verificarea modului în care agen ii economici respect prevederile
Legii nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz
în str in tate, republicat
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Legii nr.
344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salaria ilor în
cadrul prest rii de servicii transna ionale
Verificarea modului in care angajatorii respect prevederile Directivei
96/71/CE privind detasarea lucr torilor in cadrul furniz rii de servicii
Înregistrarea activit ilor Identificarea unitatilor nou infiintate, colaborarea cu celelalte
de ob inere şi de vânzare institutiii descentralizate in evaluarea si inregistrarea unitatilor
direct
şi/
sau
cu supuse controlului sanitar veterinar
am nuntul a produselor
alimentare
Evaluarea
riscului Monitorizarea aplic rii instruc iunii elaborate în faza de proiect în
unit ilor de produc ie, cadrul grupului de lucru constituit în baza Notei de Serviciu nr.
procesare,
depozitare, 2574/2008 aprobat de conducerea ANSVSA.
transport şi comercializare
a produselor alimentare
de origine non-animal în
conformitate cu NS 2574
/2008 primit
de la
ANSVSA.
Realizarea misiunilor de
Aplicarea instruc iunilor elaborate, verificarea modului de
audit, potrivit nivelului de
implementare şi monitorizarea datelor
competen şi al
procedurilor
stabilite de ANSVSA, în
unit ile de profil supuse
controlului sanitar–
veterinar
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Termen

Entitate responsabila

Permanent

Inspectoratul Teritorial de Munc
Bac u

Direc ia Sanitar Veterinar şi
pentru Siguran a Alimentelor
Bac u

Nr.
crt.
12.

13.

Obiectiv

Actiunea

Termen

Entitate responsabila

Verificarea modului de
repectare a cerintelor de
functionare a entitatilor
care desfasoara activitati
in
domeniul
sanitar
veterinar
si
pentru
siguranta alimentelor,

Efectuarea actiunilor de control oficial a entitatilor care desfasoara
activitati in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor
si identificarea neconformitatilor, fraudelor si altor activitati ilicite ce
aduc atingere intereselor publice si private in domeniul specific de
competenta al DSVSA Bacau

Permanent

Direc ia Sanitar Veterinar şi
pentru Siguran a Alimentelor
Bac u

Participari la activitati de instruire confrom programelor de instruiri
Imbunatatirea
activitatii
(interne/externe)
Serviciului Antifrauda
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CAPITOLUL 3. Accelerarea proceselor de reformare a statului, creşterea performan ei administra iei publice.Administra ie în
slujba cet enilor, standarde de calitate şi standarde de cost în serviciile furnizate cet enilor. Cultivarea încrederii popula iei şi
a mediului de afaceri în administra ia public
Nr.
crt.

Obiectiv

1

Colaborarea
cu
APL,
SPD, ONG în vederea
asigurarii de servicii de
calitate
în
interesul
cetatenilor

Actiunea

Termen

Asigurarea unui cadru optim pentru crearea unor parteneriate Permanent
eficiente între administratia publica si mediul de afaceri, universitar,
patronate, sindicate, societate civila,în vederea dezvoltarii economice
a judetului, în contextul actualei crize economice care se resimte si la
nivelul administratiei

Entitate responsabila
Institutia Prefectului judet Bacau

Monitorizarea aplicarii prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public

2

Aplicarea unui
management

Monitorizarea cooperarii structurilor deconcentrate ale administratiei
publice centrale, de pe plan local, cu autoritatile administratiei publice
locale
Monitorizarea sistemului de indicatori de evaluare a activitatii
desfasurate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale din judet
Monitorizarea activitatii serviciilor publice deconcentrate care fac parte
din componenta Colegiului Prefectural
Urmarirea implementarii procedurilor aferente sistemului de
management a calitatii

performant în
administratia publica

Continuarea implementarii/dezvoltarii sistemului de control intern
managerial la nivelul autoritatilor administratiei publice locale

UAT-uri

Aplicarea procedurilor de evaluare a performantelor profesionale ale
personalului din administratia publica; evaluarea complexitatii
posturilor aferente categoriilor de personal din administratia publica
Formarea continua a personalului din administratia publica
în vederea cresterii performantelor profesionale
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Institutia Prefectului judet Bacau

Nr.
crt.
3

4

Obiectiv

Actiunea

Termen

Prioritizarea investitiilor si Monitorizarea implementarii strategiilor locale/ jude ene/ regionale,
lucrarilor
publice
in prin prioritizarea proiectelor de la nivelul UAT-urilor care s conduc la Permanent
contextul unei dezvoltari o dezvoltare regional echilibrat
regionale
durabile
si
echilibrate
Reducerea birocra iei şi Proprietate şi cadastru. Înscrierea corect a propriet ii în cartea 2020
eficientizarea serviciilor funciar sub aspect tehnic şi juridic, în baza realit ii din teren.
publice
Respectarea standardelor pentru procedeele de înregistrare sporadic
şi sistematic prin utilizarea sistemului informatic integrat la nivel
na ional (Eterra – IBM).
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Entitate responsabila

Institutia Prefectului judet Bacau

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Bac u

CAPITOLUL 4. Educaţie şi sănătate
Nr.
crt.

Obiectiv

1

Actiunea

Termen

Asigurarea condi iilor materiale si de natur organizatoric necesare
desf şur rii examenelor si concursurilor şcolare. Prezentarea
rezultatelor în broşuri, publica ii proprii, pres .
Asigurarea preg tirilor elevilor în vederea examenelor na ionale,
pornind de la rezultatele ob inute în anul şcolar 2015-2016, f când o
analiz diagnostic şi stabilind m suri de ameliorare şi reglare.

1.

GESTIONAREA ÎN
CONDI II OPTIME A
EXAMENELOR
NA IONALE

Ianuarie
2016 –
august 2016
Octombrie
2015 – iulie
2016

Realizarea / organizarea şi desf şurarea ac iunilor de simulare a
examenelor na ionale.

februarie–

Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea calit ii procesului educa ional.

Permanent

Dezvoltarea competen elor de predare a cadrelor didactice centrat pe
dezvoltarea de competen e cheie, prin abordarea creativ a curriculumului na ional.
Monitorizarea si evaluarea eficacit ii utiliz rii platformei AEL în procesul
de predare-înv are.
Existen a în fiecare scoal a unei biblioteci de soft cu relevan pentru
toate disciplinele de înv mânt.
Dotarea cu camere de supraveghere video func ionale a s lilor de clas
din centrele de examen, în care se desf şoar probele de examen
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mai 2016

Ianuarieiunie 2016
noiembrie
2015 – iulie
2016
conform
calendarului

Entitate responsabila
Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

Nr.
crt.

2.

Obiectiv
GESTIONAREA ÎN
CONDI II OPTIME A
EXAMENELOR
NA IONALE

Actiunea

Termen

Entitate responsabila

Instruirea asisten ilor, a membrilor şi a preşedin ilor comisiilor din CE şi
CZE.

conform

Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

calendarului
conform

Verificarea legalitat ii înscrierii candida ilor la examenele na ionale.
Monitorizarea organiz rii şi desf şur rii examenelor na ionale (evaluare
na ional , bacalaureat – sesiunea iunie-iulie şi august-septembrie,
definitivare în înv mânt, concursul de ocupare a posturilor vacante
din înv mântul preuniversitar).
Sprijinirea înv mântului particular prin includerea acestor unit i în
sistem, acordarea de consultan , popularizarea bunelor practici.

3.

REDUCEREA
ABANDONULUI ŞCOLAR
PRIN REDESCHIDEREA
ŞCOLILOR CARE AU
FOST ÎNCHISE ÎN MOD
ABUZIV

calendarului
conform
calendarului
An şcolar
2015-2016
octombrie

Implementarea unor m suri coerente în parteneriat cu comunit ile
locale privind reducerea abandonului şcolar.
Derularea programelor na ionale: „Cornul şi laptele”, „Bani de liceu”, „
şcolare”, „ Burs pentru elevii şcolilor
Euro 200”, „Rechizite

profesionale”.

2015-iunie
2016
octombrie
2015-iunie
2016

Realizarea de studii şi analize privind motivele abandonului de c tre
elevi, pe medii de reziden şi etnii.

An şcolar
2015-2016
Ianuarie-

Modernizarea bazei materiale a unit ilor de înv mânt prin
respectarea normativelor privind dotarea cu mijloace de înv mânt.
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octombrie
2016

Nr.
crt.
3.

Obiectiv
REDUCEREA
ABANDONULUI ŞCOLAR
PRIN REDESCHIDEREA
ŞCOLILOR CARE AU
FOST ÎNCHISE ÎN MOD
ABUZIV

Actiunea

Termen

Entitate responsabila

Construirea unor imobile noi şi extinderea spa iilor existente pentru
cuprinderea tuturor copiilor între 3 şi 6 ani în gr dini e.

An şcolar

Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

2015-2016
Dotarea gr dini elor cu material didactic, jocuri, educative necesare
procesului de implementare a reformei educa iei timpurii.

2015-2016
Cuprinderea în educa ia obligatorie a copiilor între 6-7 ani. Ac iuni de
popularizare a importan ei a acestei forme de înv mânt în parteneriat
cu toate consiliile locale din jude .
Constituirea de echipe mixte şcoal –direc ii de asisten social din
cadrul consiliilor locale pentru organizarea de vizite la domiciliul elevilor
care întâmpin dificult i în procesul didactic.
Continuarea programului de dotare cu microbuze şcolare a tuturor
unit ilor de înv mânt din mediul rural.

4.

5.

FINALIZAREA
PROGRAMULUI DE
CAMPUSURI ŞCOLARE

FORMAREA
PERSONALULUI DIN
ÎNV
MÂNT

An şcolar

Augustseptembrie
2016
Februarie
2016
An şcolar
2015-2016

Fundamentarea propunerilor pentru obiective noi, investi ii şi
monitorizarea derul rii eficiente a reabilit rilor şi repara ii capitale
conform priorit ilor şi prin colaborare cu Consiliul Jude ean, prim rii şi
Consilii Locale.

2015-august

Asigurarea accesului la activit ile de perfec ionare/formare continu a
tuturor cadrelor didactice din jude .

Permanent

Preg tirea, organizarea şi desf şurarea activit ii de înscriere a cadrelor
didactice la examenul pentru ob inerea definitiv rii în înv mântul
preuniversitar.

Octombrie-
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octombrie

2016

Decembrie
2016

Nr.
crt.
5.

Obiectiv
FORMAREA
PERSONALULUI DIN
ÎNV
MÂNT

Actiunea
Organizarea şi monitorizarea activit ii de inspec ie şcolar
definitivat.

pentru

Termen

Entitate responsabila

Ianuarie- Mai

Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

2016

Diseminarea în teritoriu a tuturor informa iilor referitoare la con inutul
examenului na ional de definitivat.

Permanent

Organizarea şi monitorizarea modului de
na ional de definitivat.

Iunie- Iulie

desf şurare a examenului

2016
Ianuarie –

Compatibilizarea ofertei de formare continu cu op iunile şi aptitudinile
individuale ale cadrelor didactice, cu cerin ele pie ei muncii în educa ie,
cu cerin ele reformei în educa ie, în contextul încuraj rii particip rii
cadrelor didactice la procesul de formare profesional continu .

iunie 2016,
septembriedecembrie
2016
Ianuarie-

Formarea continu a personalului implicat în clasa preg titoare

octombrie
2016

Evaluarea eficien ei si eficacit ii cursurilor de formare prin m surarea
impactului asupra calit ii actului educa ional.
Preg tirea, organizarea şi desf şurarea concursului pentru constituirea
Corpului de metodişti al I.S.J. Bac u pe discipline/specializ ri

Trimestrial
An şcolar
2015-2016

Preg tirea, organizarea şi desf şurarea activit ii de înscriere a cadrelor
didactice la examenele pentru ob inerea definitiv rii/gradului II
/gradului I în înv mântul preuniversitar.

Septembrie-

Organizarea şi monitorizarea activit ii de inspec ie şcolar pentru grade
didactice.

Ianuarie- Mai
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Octombrie
2016

2016

Nr.
crt.
5.

Obiectiv
FORMAREA
PERSONALULUI DIN
ÎNV
MÂNT

Actiunea

Termen

Entitate responsabila

Transmiterea dosarelor de înscriere ale candida ilor în institu iile de
înv mânt superior pentru finalizarea probelor examenului pentru
acordarea gradului didactic I.

Iulie 2016

Inspectorat Şcolar Jude ean
Bac u

Stabilirea unor rela ii parteneriale cu institu iile de înv mânt superior
pentru informarea privind programele de formare continu derulate.

Permanent

Diseminarea, în teritoriu, a informa iilor privind programele de formare
continu derulate de universit i.
Monitorizarea particip rii cadrelor didactice la programele de formare
continu .
Analiza inser iei profesionale a cadrelor didactice absolvente a unor
programe de conversie profesional

Augustseptembrie

Organizarea unor instruiri tematice cu directorii şi responsabilii
comisiilor de dezvoltare profesional constituite la nivelul unit ilor de
înv mânt

Septembrie

Realizarea documentelor de lucru pentru portofoliul comisiei de
dezvoltare profesional constituit la nivelul unit ii de înv mânt

Septembrie

Monitorizarea şi evaluarea, prin inspec ii tematice a activit ii comisiiilor
de dezvoltare profesional constituite la nivelul unit ilor de înv mânt

Semestrial

Organizarea si desf şurarea activit ii seminariilor modulare de ini iere
şi formare profesional continu ; constituirea unor module flexibile de
preg tire psihopedagogic 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 ini iere şi
formare continu pentru anul 2015- 2016.
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Ianuarieaugust 2016

Nr.
crt.
5.

Obiectiv
FORMAREA
PERSONALULUI DIN
ÎNV
MÂNT

Actiunea
Finalizarea proiectelor :
1.Sanse egale la educatie, prin prevenirea si corectarea parasirii timpurii
a scolii
POSDRU/162/2.2/S/141904
2.Evaluare nationala la standarde europene!
POSDRU/153/1.1/S/138141
3.EduBac - Educatie europeana pentru un bacalaureat de success
POSDRU/153/1.1/S/ 138141
4.Imbunatatirea rezultatelor scolare ale elevilor din invatamantul
gimnazial
POSDRU/153/1.1/S/ 139704
5.Consiliere, inovare, simulare – pentru acces real pe piata muncii
(C.I.S.)
POSDRU/161/2.1/G/139667
6.ERASMUS+, 4 proiecte pe componenta KA 1
1.„Dezvoltarea competentelor pentru turismul viitorului”;
2.„Competente noi valoare ad ugat ”;
3.„Formare ini ial de calitate prin mobilitate – design si programare
web”,
4.„Competente europene in webdesign”, Bac u)
ERASMUS+, 3 proiecte pe componenta KA 2
1.What’s The Use of IT,
2.„Career Planning for Teenagers”,
3.A Constructive Approach To Teaching: Creative Drama ).
Facilitarea accesului la informa ii şi documentare pentru toate cadrele
didactice şi pentru elevi, prin stimularea activit ilor Centrului „American
Corner Bac u”, Centrului Regional de Resurse pentru Educa ia Civic
Bac u, a Bibliotecii şi a Compartimentului de Documentare Informatizat
al C.C.D., precum şi a Centrelor de Documentare şi Informare.
Extinderea activit ii Editurii C.C.D. Bac u, prin atragerea de fonduri
financiare şi cadre didactice dornice s publice materialele concepute.

16

Termen

Entitate responsabila

Decembrie

Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

2016

Nr.
crt.
5.

Obiectiv
FORMAREA
PERSONALULUI DIN
ÎNV
MÂNT

Actiunea

Coordonarea activit ilor centrelor de documentare şi informare
Multiplicarea experien elor pozitive ale şcolilor care:
- editeaz reviste şcolare şi concursuri adresate publica iilor şcolare;
- organizeaz manifest ri sub genericul ,, Zilele Şcolii”;
- organizeaz manifest ri sub genericul ,, Şcoal de dup şcoal ”.
Formarea, dezvoltarea si exersarea competen elor social civice
democratice necesare tinerei genera ii pentru participarea activ la
via a civic . Asigurarea respect rii drepturilor copiilor.

Termen

Entitate responsabila

Permanent

Inspectorat Şcolar Jude ean
Bac u

Lunar
Conform
programelor
na ionale

Formarea unui stil de via
s n tos în rândul elevilor, respectarea
legisla iei în vigoare privind alimentele permise pentru a fi
comercializate în spa iile destinate înv mântului.
Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile în rândul
elevilor fa
de natur şi fa
de necesitatea protej rii acesteia.
Promovarea programelor de educa ie ecologic .
Dezvoltarea gustului elevilor pentru frumos,
cultivarea valorilor
culturale, sus inerea programelor educative care promoveaz valorile
interculturale. Introducerea educa iei interculturale ca dimensiune
transversal la nivel curricular.
Organizarea unor tabere si excursii tematice, consilierea şcolilor în
ac iunile de desf şurare a activit ilor de petrecere a timpului liber a
elevilor.
Derularea de programe de prevenire şi de combatere a abandonului
şcolar, a consumului de alcool şi de droguri, a alimenta iei nes n toase.

17

Lunar

Nr.
crt.
6.

Obiectiv
ÎNV
MÂNT
PROFESIONAL
RACORDAT LA PIA A
MUNCII

Actiunea

Termen

Restructurarea re elei şcolare în func ie de indicii demografici şi
programele de dezvoltare la nivel local, adaptarea la pia a muncii.
Reorganizarea înv mântului seral şi cu frecven redus .
Extinderea înv mântului postliceal finan at de la bugetul de stat.
Sprijinirea accesului la studii obligatorii de 10 ani pentru absolven ii de
gimnaziu.

Entitate responsabila

decembrie
2015februarie
2016

Trimestrial

Monitorizarea inser iei socioprofesionale.

Promovarea de proiecte educa ionale dedicate form rii şi promov rii
culturii antreprenoriale inovative.
Monitorizarea capacit ii unit ilor de înv mânt de a-şi adapta oferta
educa ional la cererea de pe pia a muncii.
Sprijinirea demersului unit ilor de înv mânt de a-şi adapta oferta
educa ional în domeniul tehnic şi profesional în conformitate cu nivelul
de performan , exigen şi competen descris de Cadrul European al
Calific rilor (EQF), pentru nivelurile 1-4 EQF.
Realizarea unor sisteme parteneriale eficiente, în scopul dobândirii de
c tre elevi a competen elor specifice calific rilor profesionale
Elaborarea curriculumului în dezvoltare locala (CDL) de c tre şcoal –
agen i economici, pentru competen ele specifice, locale.
Realizarea parteneriatului cu agenti economici la nivelul fiecarei unit i
şcolare.
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An şcolar
2015-2016
An şcolar
2015-2016
An şcolar
2015-2016
Septembrie
2016
Septembrie
2016
Anual
Septembrie

Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

Nr.
crt.
6.

Obiectiv

Actiunea

ÎNV
MÂNT
PROFESIONAL

Urm rirea inser iei absolven ilor pe pia a for ei de munc

RACORDAT LA PIA A
MUNCII

Realizare de studii privind necesit ile de formare profesional continu

Realizarea de campanii de informare şi promovare a calific rilor
specifice zonei rurale în vederea diminu rii fenomenului migra iei for ei
de munc .
Realizarea de studii şi analize privind motivele abandonului de c tre
elevi, pe medii de reziden şi etnii.
Consilierea şi informarea elev - p rinte în alegerea carierei privind
tendin ele înregistrate pe pia a for ei de munc .
Sprijin financiar pentru elevii supuşi riscului de abandon şcolar.

PROGRAME
ADECVATE PENTRU
GRUPURILE
VULNERABILE

Entitate responsabila

Iulie 2016

Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

Octombrie

Intensificarea activit ilor de colaborare şcoal – agent economic AJOFM, în vederea identific rii calific rilor pentru autorizare şi a
grupurilor int pentru formarea continu .

7.

Termen

2016
Septembrie
2016

August 2016
Decembrie
Ianuariemartie 2016
lunar

Formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu elevii din medii
dezavantajate (etnii, CES).

August 2016

1.Dezvoltarea unor stagii de formare continu a cadrelor didactice din
IPT pe o arie tematic legat de problemele reformei la acest nivel.

Sem. II
octombrie

Derularea de m suri specifice de integrare a copiilor cu CES în
înv mântul de mas .

19

2015-iunie
2016

Nr.
crt.
7.

Obiectiv
PROGRAME
ADECVATE PENTRU
GRUPURILE
VULNERABILE

PROGRAMUL CELEI DE-A
DOUA ŞANSE
8.

Actiunea

Termen
octombrie

M suri de acces egal la educa ie în toate ciclurile de înv

mânt.

2015-august

Formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu elevii din medii
dezavantajate.

August 2016

Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea aplic rii de concep ii novatoare în
educa ia timpurie, preşcolar şi primar cu scopul facilit rii incluziunii.

octombrie

AUTONOMIE PENTRU
ŞCOLI ŞI AUTONOMIE
PROFESIONAL PENTRU
CADRE DIDACTICE

lunar

Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolar , profesional
de asisten psihopedagogic , în cabinetele şcolare.

iunie -

si

decembrie

Corelarea strategiei de dezvoltare a înv mântului preuniversitar
b c uan cu strategia M.E.N. şi Programul de Guvernare.
Organizarea unor stagii de formare şi schimburi de experien
probleme de management şcolar

pe

Aplicarea sistemelor de stimulente diferen iate pentru directorii şi
cadrele didactice cu performan e.
10.

AUTONOMIE PENTRU
ŞCOLI ŞI AUTONOMIE
PROFESIONAL PENTRU
CADRE DIDACTICE

2015– iunie

Promovarea si asigurarea accesului la programul MECTS „A doua
şans ”.

Monitorizarea activit ilor de consiliere desf şurate în şcolile în care s-a
înfiin at clasa preg titoare (se va urm ri modul în care implementarea
noilor curriculumuri şi a competen elor cheie la acest nivel a fost
eficient ).
9

Entitate responsabila

Aplicarea m surilor de descentralizare prin implementarea competen ei
de angajator unit ilor de înv mânt.
Implementarea Sistemului de control managerial al Inspectoratului
Şcolar Jude ean Bac u (S.C.M.I.).
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iunie 2016

An şcolar
2015-2016
martie 2016
Conform
legisla iei
30 august
2016
An şcolar

Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

Nr.
crt.

10.

Obiectiv

AUTONOMIE PENTRU
ŞCOLI ŞI AUTONOMIE
PROFESIONAL PENTRU
CADRE DIDACTICE

Actiunea

Termen

Entitate responsabila

Consilierea şi îndrumarea managerilor de şcoli şi a administratorilor
financiari în vederea promov rii unui management financiar-contabil
eficient, în conformitate cu legisla ia în vigoare.

Permanent

Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

Aplicarea prevederilor legale din sistemul managerial public.
Implementarea la toate nivelurile a standardelor de management
cuprinse în codul controlului intern.

Trimestrial
Ianuarie –

Asigurarea cadrului egal de organizare şi de finan are a înv
confesional, la toate profilurile şi nivelurile.

11.

mântului

IMPLEMENTAREA Creşterea atractivit ii educa iei men inerea in sistem a elevilor expuşi
PROGRAMULUI ŞCOAL
riscului de p r sire timpurie a şcolii, prin oferirea serviciilor integrate de
DUP ŞCOAL consiliere/orientare.
Sprijinirea ini iativelor locale care îşi propun extinderea programului
"Şcoal dup Şcoal ", mai ales în mediul rural.

octombrie
2016
Permanent
Permanent
August-

Avizarea de c tre Consiliul de administra ie al ISJ Bac u a proiectelor
Programului „Şcoala dup şcoal ”

12.

ADECVAREA
MANUALELOR ŞCOLARE
LA NOUL CURRICULUM

septembrie
2016
Iulie-

Asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea cu manuale şcolare
pentru anul scolar 2015-2016.

octombrie
2016

Asigurarea manualelor şcolare în limbile minorit ilor na ionale şi
asigurarea educa iei interculturale dup modele europene.

Septembrie

Participarea la seminarii, grupuri de lucru şi conferin e organizate de
MEN, vizând problematica reformei din domeniul curricular (planuri –
cadru, programe şcolare, manuale şcolare, auxilare didactice).

Conform
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2016

calendarelor
MEN şi ISE

Nr.
crt.
13.

Obiectiv

Actiunea

REALIZAREA UNUI
PARTENERIAT CORECT CU
AUTORIT ILE
ADMINISTRA IEI PUBLICE
LOCALE

Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circula iei
informa iei în teritoriu prin multiplicarea documentelor, postarea
acestora pe site-ul I.S.J., organizarea de dezbateri la nivelul cercurilor
pedagogice, la şedin ele cu directorii şi prin conferin e de pres .

Facilitarea leg turilor unit ilor şcolare din teritoriu, cu reprezentan ii
comunit ilor şi autorit ilor locale, în vederea optimiz rii utiliz rii
resurselor educa ionale
Elaborarea si realizarea unor programe privind înt rirea disciplinei
ELIMINAREA VIOLEN EI şcolare, a activit ii concrete de combatere şi de prevenire a
DIN ŞCOLI delincven ei juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii.
Monitorizarea aplic rii Legii 35/2007
Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile în rândul
elevilor fa
de natur şi fa
de necesitatea protej rii acesteia.
Promovarea programelor de educa ie ecologic .
Dezvoltarea gustului elevilor pentru frumos,
cultivarea valorilor
culturale, sus inerea programelor educative care promoveaz valorile
interculturale.
Organizarea unor tabere si excursii tematice, consilierea şcolilor în
ac iunile de desf şurare a activit ilor de petrecere a timpului liber

15.

Protejarea asigura ilor fa
de costurile serviciilor
medicale în caz de boal
sau accident.

Conform

Entitate responsabila
Inspectorat şcolar Jude ean
Bac u

calendarului
octombrie

Implementarea unor m suri coerente în parteneriat cu comunit ile
locale privind reducerea abandonului şcolar.

14.

Termen

CAS Bac u a încheiat, pentru lunile ianuarie, februarie si martie 615
acte aditionale la contractele cu furnizorii de servicii medicale, evaluati
si autorizati conform legislatiei specifice, conform Hotararii Guvernului
Roamaniei Nr. 994/2015 din 23 decembrie 2015
CAS Bac u deruleaza 99 contracte cu furnizorii de servicii medicale
pentru Programele/subprogramele na ionale de s n tate pentru anii
2014-2015, în conformitate cu H.G. 206/2015 pentru aprobarea
Programelor na ionale de s n tate pentru anii 2015-2016;
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2015-iunie
2016
martie 2016
Activit i
lunare

Conform
programului
Ianuariemartie

Casa de Asigur ri de S n tate
Bac u

Nr.
crt.
15.

16.

Obiectiv
Protejarea asigura ilor fa
de costurile serviciilor
medicale în caz de boal
sau accident

Asigurarea protec iei
asigura ilor în mod
universal, echitabil şi
nediscriminatoriu în
condi iile utiliz rii eficiente a
Fondului na ional unic de
asigur ri sociale de
s n tate.

Actiunea
CAS Bacau va incheia contracte cu furnizorii de servicii medicale,
evaluati si autorizati conform legislatiei specifice, pentru anul 2016,
imediat ce vor fi aprobate Contractul Cadru .

Termen
01.0430.04.2016

Entitate responsabila

Casa de Asigur ri de S n tate
Bac u

Compensarea cu 90% din pre ul de referin al medicamentelor, în
cadrul programului social al Guvernului în scopul creşterii accesului la
medicamentele acordate în ambulatoriu.
Alegerea liber de c tre asigura i a casei de asigur ri; solidaritate şi
subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor; alegerea liber de
c tre asigura i a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi
de dispozitive medicale, în condi iile legisla iei în vigoare;
Preluare date, verificare raport ri servicii medicale prestate de
furnizorii de servicii medicale, monitorizarea indicatorilor statistici
stabili i prin contract, prelucrarea indicatorilor de activitate a
furnizorilor de servicii medicale.
Decontarea serviciilor medicale şi farmaceutice prestate de furnizori
persoanelor asigurate din jude ul Bac u, dar şi asigurarea gratuit a
urgen elor şi tratamentul bolilor infecto-contagioase pentru persoanele
neasigurate conform prevederilor Contractului cadru
Asigurarea de fonduri pe fiecare categorie de servicii medicale în
parte, dar în special c tre spitale publice pentru asigurarea veniturilor
salariale şi farmacii pentru garantarea accesibit ii la medicamente
compensate şi gratuite
Urm rirea încadr rii cheltuielilor cu servicii medicale în bugetul
aprobat de c tre CNAS pentru fiecare segment de asisten medical
şi farmaceutic .
Implementarea, integrarea si operarea Sistemul Informatic Unic
Integrat al Asigur rilor Sociale de S n tate din România.
Crearea cadrului informatic necesar punerii în aplicare a strategiei eRomânia şi e-S n tate şi implementarea proiectelor informatice SIUI
actualizat (on-line), cardul na ional de asigur ri sociale de s n tate
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Permanent

Nr.
crt.

Obiectiv

Actiunea
Monitorizarea activit ilor legate de distribu ia cardului na ional de
asigur ri sociale de s n tate la termenele stabilite de CNAS pentru
fiecare CAS.

16.

17.

18.

Asigurarea protec iei
asigura ilor în mod
universal, echitabil şi
nediscriminatoriu

Verificarea calific rii, al
standardelor prestabilite şi
respect rii legisla iei,
efectuata pentru furnizori

Imbunatatirea starii de
sanatate a populatiei si
cresterea calitatii vietii

Termen
Permanent

Entitate responsabila
Casa de Asigur ri de S n tate
Bac u

Asistenta tehnica de specialitate privind Prescriptia electronica, suport
de tip help desk zilnic, între orele 8.00 – 15.30 telefonic si prin e-mail,
asigurat de catre personalul CAS Bacau, pentru furnizorii de servicii
medicale.
Monitorizarea sistemului de prescriptie electronica.
Implementarea si monitorizarea Dosarului Electronic de S n tate al
pacientului, component a Platformei Informatice a Asigur rilor de
S n tate
Aplicarea Legii nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea
Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemniza iile de asigur ri sociale de s n tate,
Evaluarea furnizorilor de servicii medicale care au contract cu CAS
Bac u conform normele metodologice privind evaluarea furnizorilor
de servicii medicale pentru cei ce le-au expirat dovada evalu rii, dar şi
pentru furnizorii noi care doresc sa intre în contract cu CAS Bac u.
Conform Legii 95/2006 pot intra în contract cu casele de asigur ri de
s n tate numai furnizorii de servicii medicale care îndeplinesc criteriile
de evaluare stabilite de CNAS si MS.
Monitorizarea asistentei medicale acordata la nivelul unitatilor Permanent
sanitare, cu axare pe :
-Asistenta medicala primara si ambulatorie
-Asistenta medicala spitaliceasca
-Asistenta medicala comunitara
-Asistenta medicala a mamei si copilului
-Asistenta medicala de urgenta
- Imbunatatirea activitatii legata de situatiile de urgenta
- Colaborarea permanenta cu comunitatea si autoritatile locale
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Direc ia de S n tate Public a
jude ului Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv

19.
Dezvoltarea programelor
de preventie si de
depistare precoce a bolilor

Actiunea

Termen

Depistarea precoce activ a cancerului de col uterin prin efectuarea
Permanent
test rii Babeş – Papanicolaou la popula ia feminin eligibil în regim
de screening.
Programul national de transplant organe, tesuturi si celule de origine
umana
Program national de sanatate a femeii si copilului
Programul Actiuni Prioritare Anestezie Terapie Intensiva (AP-ATI)
Prevenire, supraveghere si control boli transmisibile
Evaluarea st rii de s n tate a copiilor şi tinerilor
Evaluarea de servicii şi presta ii de s n tate public
Instruire şi formare profesional în domeniul medicinei şcolare
Monitorizarea calit ii suplimentelor alimentare
Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte
substan e
Evaluarea st rii de nutri ie şi a alimenta iei popula ie
Monitorizarea de audit a calit ii apei utilizate în industria alimentar
Identificarea si evaluarea factorilor de risc ocupationali in unitati
spitalicesti si aprecierea impactului acestora asupra starii de sanatate
a angajatilor in scopul propunerii de masuri preventive adecvate
Monitorizarea intensitatii zgomotului, microclimat,luxmetrii si
determinari toxicologice (pulberi, acetona, acetat de etil, toluen,
amoniac, acetat de etil, acid azotic, acid sulfuric, stiren xilen,
benzene, oxizi de azot, alcool butilic, alcool metilic hexan, toluen,
alcool izopropilic, eter etilic, hidrocarburi alifatica) in unitati bugetare
si private din jud.Bacau
Supravegherea si controlul bolilor profesionale
Monitorizarea absenteismului datorat imbolnavirilor profesionale
Evaluarea factorilor de risc profesionali in unitati productive si
bugetare.
Verificarea respectarii prevederilor OUG 96/2003 referitoare la
protejarea angajatelor gravide in raport cu factorii de risc ocupationali
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Entitate responsabila
Direc ia de S n tate Public a
jude ului Bac u

Nr.
crt.
19.

Obiectiv

Dezvoltarea programelor
de preventie si de
depistare precoce a bolilor

Actiunea

Termen

Entitate responsabila

Evaluarea factorilor de risc/noxe –la solicitarea diverselor unitati
economice.Intocmirea de studii de specialitate,studii de
impact,sinteze nationale,registre nationale de date

Expertizarea locurilor de munca in raport cu noxele/riscurile ce pot
crea conditii deosebite,vatamatoare sau periculoase.(unitati
bugetare,unitati industriale
Evaluarea expunerii profesionale la solventi cu efect neuropatic –NHEXAN

permanent

Supravegherea efectelor asupra sanatatii asociate expunerii
profesionale la agenti cancerigeni
Bolile profesionale in activitati care conduc la suprasolicitare
musculoscheletata
Monitorizarea starii de sanatate in relatie cu expunerea profesionala
la radiatii ionizante
Monitorizarea starii de sanatate in relatie cu expunerea profesionala
la radiatii ionizante
Monitorizarea starii de sanatate in relatie cu expunerea profesionala
la radiatii ionizante

20.

Imbunatatirea starii de
sanatate a populatiei prin
promovarea unui stil de
viata sanatos si
combaterea principalilor
factori de risc

1. Campania de informare despre cancere
* Marcarea S pt mânii Europeane de prevenire a cancerului de col
* Marcarea Zilei Mondiale de Lupt Împotriva Cancerului
* Luna Interna ional de Informare despre Cancerul la sân
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25-31
ianuarie
4 februarie
luna februarie

Direc ia de S n tate Public a
jude ului Bac u

Nr.crt.

20.

Obiectiv
Imbunatatirea starii de
sanatate a
populatiei prin
promovarea unui stil
de viata sanatos si
combaterea
principalilor factori de risc

Acţiunea
2. Ziua Mondial a Bolilor Rare
3. Ziua Mondial a S n t ii Orale
4. Ziua Mondial de Lupt Impotriva

20 martie
Tuberculozei

21.

24 martie

5. Ziua Mondial a S n t ii

7 aprilie

6. S pt mâna European a Vaccin rii

aprilie

7. Campania „Salva i vie i: sp la i-v pe mâini”

5 mai

8. Ziua Mondial de lupt impotriva hipertensiunii
9 . Ziua European Împotriva Obezit ii
10. Ziua Mondial f r Tutun
11. Ziua Mondial a Mediului Inconjur tor
12. Ziua Internationala de lupta impotriva abuzului si traficului ilicit de
droguri
13. Luna na ional a inform rii despre efectele consumului de alcool
14. Ziua Mondial de lupt impotriva Hepatitei
15. S pt mîna Mondial a Alimenta iei la Sân

17 mai
18 mai
31 mai
5 iunie
26 iunie

16. Sapt mâne European a Mobilit ii

Protejarea s n t ii şi
prevenirea îmboln virilor
asociate factorilor de risc
din mediul de via

Termen de
realizare
29 februarie

17.Ziua Mondial a Contracep iei
18 Ziua Mondiala a Diabetului
19.Ziua Na ional f r tutun
20. Ziua European a Inform rii despre Antibiotice
21. Ziua Interna ional pentru Eliminarea Violen ei Împotriva Femeilor
22. Ziua Mondial de Lupt Împotriva HIV/SIDA
Supravegherea calit ii apei potabile
a)- controale sta ii ap urban si bazine inmagazinare
b)- recolt ri probe ap în cadrul monitoriz rii de control şi audit a
sta iilor mari de tratare si furnizare apa potabila şi a bazinelor de
inmagazionare ( chimic + bacteriologic)
27

iulie
28 iulie
1- 7 august
16-22
septembrie
26 septembrie
14 noiembrie
noiembrie
18 noiembrie
25 noiembrie
1 decembrie
Permanent

Entitate responsabilă
Direc ia de S n tate Public a
jude ului Bac u

Nr.crt.

21.

Obiectiv
Protejarea s n t ii şi
prevenirea îmboln virilor
asociate factorilor de risc
din mediul de via

Acţiunea
c)- recolt ri probe ap în cadrul monitoriz rii apei din re eaua de
distribu ie a oraşelor;( chimic + bacteriologic)
d)- control sta ii furnizare ap zon rural ;
e)- recolt ri probe ap în cadrul monitoriz rii de control şi audit a
sursei şi re elor de ap din zona rural ;
f)- monitorizarea surselor publice (fântâni) din zona rural ;
g)- recolt ri probe ap în cadrul monitoriz rii calit ii apei din
fântânile publice din zona rural ;
h) – evaluarea factorilor de risc pentru eliberarea avizelor tip FEADR a
instalalililor de apa si canalizare,pensiuni, camine batrani etc
i) evaluarea factorilor de risc in vederea eliberarii vizelor anuale si a
autorizatiei sanitare de functionare a instalatiilor de apa
Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acut infantil
generate de apa de fântân
-ancheta cazului aparut cu întocmirea fişelor de raportare privind
cazul de methemoglobinemie acut infantil generate de apa de
fântân ;
- recoltare probe de ap din sursele incriminate;
Evaluarea impactului asupra s n t ii a poluan ilor atmosferici si
adaptarea la schimbarile climatice
- recoltarea şi analizarea pulberilor sedimentabile din oraşul Bac u
- centralizarea valorilor poluantilor atmosferici determinati la nivelul
judetului Bacau si a orasului Bacau corelate cu morbiditatea
populatiei
Monitorizarea intoxica iilor neprofesionale cu pesticide
Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din
activitatea medical
Evaluarea conditiilor igienico-sanitare in vederea evitarii factorilor de
risc in unitati de pe raza jud. Bacau
-unitati sanitare ,cazare , prestari servicii, desfacere, agro-industriale
, saloane infrumusetare etc.
Eliberarea avizelor sanitare si a notificarilor conform protocolului
incheiat intre ANPA si MSP
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Termen de
realizare

Permanent

Actiune
permanenta
in functie de
cazurile ce
apar
lunara

Permanent
lunar
Permanent

Entitate responsabilă

Direc ia de S n tate Public a
jude ului Bac u

Nr.crt.

Obiectiv
Protejarea s n t ii şi
prevenirea îmboln virilor

Acţiunea
Evaluarea calit ii apei de îmb iere
Eliberarea notificarilor sanitare de constructie

21.
asociate factorilor de risc
din mediul de via

Termen de
realizare
Permanent
Permanent in
functie de
solicitari

Entitate responsabilă

Eliberarea avizelor sanitare de constructie.
Eliberarea avizelor sanitare si a notificarilor tip FEADR
Actiuni de inspectie privind actiunea factorilor de mediu

22.
Controlul oficial cu privire
la caracteristicile unit ilor,
activit ilor şi produselor,

Verificarea respect rii prevederilor Ord. M.S. nr. 1136/2007 privind
aprobarea normelor de igien pentru cabinetele de înfrumuse are
corporal ; verificarea respect rii prevederilor Reg. CE nr.1223/2009
privind produsele cosmetice
Inspec ii la produc tori, importatori, distribuitori pentru verificarea
respect rii prevederilor Reg. (CE) 1935/2004 (etichetare, declara ie
de conformitate şi documentele de suport)
Verificarea respect rii condi iilor de func ionare conform Ord. M.S. nr.
1301/2007
Verificarea respect rii condi iilor de func ionare conform Ord. M.S. nr.
1338/2006 pentru aprobarea normelor privind structura func ional a
cabinetelor medicale şi de medicin dentar
Verificarea respect rii Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare în ceea
ce priveşte calitatea apei potabile
Verificarea respect rii prevederilor Ord. M.S. nr. 438/295/2002 pentru
aprobarea normelor privind aditivii alimentari destina i utiliz rii în
produsele alimentare pentru consum uman
Verificarea la produc tori, importatori, distribuitori şi unit i de
desfacere a conformit ii produselor (notificare/înregistrare,
etichetare, compozi ie, ambalaj, depozitare, etc.);
verificarea respect rii prevederilor Ord. M.S. nr. 341/2007
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Martie şi
Noiembrie

Martie

Martie
Aprilie şi
August
Aprilie

Mai

Direc ia de S n tate Public a
jude ului Bac u

CAPITOLUL 5. Agricultură şi pescuit

Nr.
crt.
1

Obiectiv
Asigurarea securitatii
alimentare prin cresterea
productiei agricole

Actiunea
Colectarea, procesarea, analiza şi transmiterea datelor statistice
obtinute de la exploata iile agricole privind desfasurarea lucrarilor
agricole
Monitorizarea principalelor ac iuni din agricultur , urm rirea st rii de
vegeta ie, evaluarea culturilor
Colectarea şi raportarea in SIPPAA de informa ii privind pia a
produselor agricole şi alimentare
Colectarea, procesarea si raportarea preturilor din piesele taranesti
Eviden a SINVV
Centralizarea si intocmirea cercet rii statistice
 AGR2A-2016 ,, Suprafa a productiv de prim var în anul
2016 ”;
 AGR2B-2016 ,, Suprafa a recoltat şi produc ia ob inut ,
aplicarea îngr ş mintelor, amendamentelor şi pesticidelor,
plant rile şi defriş rile de vii vi pomi în anul 2016
Afişarea pe site-ul DAJ a calendarului propus pentru sesiunile de
depunere aferente anului 2016 din PNDR, a formelor de sprijin în
agricultur , a actelor normative care reglementeaz sprijinul
financiar
Eliberarea de adeverinte agen ilor economici, necesare în vederea
acces rii m surilor din PNDR
Verificarea dosarelor si eliberarea atestatelor pentru produsele
traditionale
Verificarea dosarelor si eliberarea atestatelor pentru produsele
alimentare obtinute conform unei retete consacrate romanesti
Eliberarea certificatelor de abilitare pentru importul de ingrasaminte
chimice
Colectarea datelor şi intocmirea situa iei statistice a terenurilor
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Termen
Permanent

Entitate responsabila
Direc ia Jude ean pentru
Agricultur Bac u

Nr.
crt.
1

Obiectiv
Asigurarea securitatii
alimentare prin cresterea
productiei agricole

Actiunea
Colectarea , procesarea şi întocmirea inventarului privind parcul de
tractoare si masini agricole existent in judet la 31.12.2015

Termen

Entitate responsabila

Permanent
Direc ia Jude ean pentru
Agricultur Bac u

- Elaborarea normelor de venit pentru anul 2016 in conformitate cu
Legea 227/2015 - Codul fiscal si HG330/2014
-Intocmirea propunerii pentru preturile medii la principalele produse
agricole in vederea evaluarii arendei pentru anul 2017 conform
dipozitiilor art. 84,alin(4)si(5)din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal- 20.10.2016
-Înregistrarea operatorilor din agricultura ecologic , monitorizarea
producatorilor, procesatorilor si comerciantilor din agricultura
ecologica si stimularea continua a productiei ecologice
2.
Actualizarea LPIS

3.

4.

Organizarea inspec ii lor
Gestionarea şi derularea
pl ilor directe pe unitatea
de suprafa (SPAS), a
ajutoarelor na ionale
transzitorii(ANT), a
pl ilor conpensatorii pentru
zonele montane (ZMD) şi
defavorizate cu condi ii
specific (ZDS), a pl ilor pe
agromediu

Intocmirea anexei II
Predarea documenta iei c tre responsabilul LPIS
Verificarea în teren a modului în care fermierii îşi identific şi
digitizeaz parcelele în IPA-online pentru anul de cerere 2016
Efectuarea de inspec ii pentru grup/organiza ie de produc tori
Efectuarea de inspec ii la solicitant şi beneficiarii m surilor :lapte în
şcoli, fructe în şcoli , m suri adiacente
Finalizarae etapelor procedurale din campaniile anterioare :
Finalizarea pl ilor fermierilor care au depus cerere de sprijin în
campania 2015, pe fiecare schem de plat , cu respectarea
calendarului de pl i regulare stabilite de regulamentele europene în
materie
Informarea şi preg tirea fermierilor din fiecare localitate cu privire la
mecanismele de sprijin financiar derulate în anul 2016, conform
noului program al politicii agricole comune 2015-2020, legisla ia
aplicabil şi procedurile de depunere a cererilor de sprijin financiar
şi utilizarea aplica iei IPA-online pentru digitizarea parcelelor
declarate de fermieri
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1.03-30.06.2016

Martie-iulie 2016
Aprilie-octombrie
2016

Martie 2016

Agen ia de Pl i şi
Interven ie pentru
Agricultur

Nr.
crt.

4.

Obiectiv

Actiunea

Termen

Entitate responsabila

Gestionarea şi derularea
pl ilor directe pe unitatea
de suprafa (SPAS), a
ajutoarelor na ionale
transzitorii(ANT), a
pl ilor conpensatorii pentru
zonele montane (ZMD) şi
defavorizate cu condi ii
specific (ZDS), a pl ilor pe
agromediu

Derularea campaniei de primire a cererilor de plat -2016
Primire cerere sprijin,consiliere fermieri în vederea identific rii
parcelelor, digitizarea parcelelor în IPA online, realizare control vizual
al cererii

1martie- iunie 2016

Agen ia de Pl i şi
Interven ie pentru
Agricultur

Procesarea cererilor de plat în baza de date IACS operarea,
verificarea datelor din cererile de sprijin financiar şi din documentele
anexate în baza de date IACS, realizarea primului control
administrativ in sistem

iunie 2016

Verificarea bazei de date în vederea elimin rii incosistentelor din
aceasta pentru derularea urm toarelor etape ale controlului
administrativ şi pentru realizarea analizei de risc
Rezolvarea supradeclar rilor/suprapunerilor din blocurile fizice, prin
notificarea fermierilor,întâlnirilor cu acestia şi întocmirea
documentelor conform procedurilor în vigoare
Gestionarea cazurilor de pl i necuvenite –nerespectarea
angajamentelor de agromediu, micşorare BF în LPIS,neconformit i
la controlul în teren-din campaniile anterioare.

lunar

Actualizarea blocurilor fizice la nivel jude ean;preg tirea şi postarea
pe ftp, a materialelor şi informa iilor referitoare la activitatea de
actualizare a blocurilor fizice

6.

Sus inerea financiar a
agriculturii prin programe
europene şi bugetul de stat

Asigurarea securit ii informa iei prin însuşirea sarcinilor şi obliga iilor
privind securitatea informa iei, verificarea permanent a gradului de
securitate, identificarea şi diminuarea oricarui risc posibil

Sapt mânal

Primire şi verificare cereri
Masura 215-bunastarea p s rilor

Pân la 15.10.2016
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Nr.
Crt.

6.

7

Obiectiv
Sus inerea financiar a
agriculturii prin programe
europene şi bugetul de stat

Elaborarea şi
implementarea unui
program jude ean de
realizare a cadastrului
sistematic conform
Hot rârii de Guvern nr.
294/2015 privind aprobarea
Programului na ional de
cadastru si carte funciara
2015-2023

Acţiunea

Termen

Primire şi verificare cereri
Masura 215-bunastarea porcinelor

30.11.2016

Acordarea ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Primele 10 zile ale
lunii
Aprilie-octombrie

Programul =Lapte în şcoli=acordarea ajutorului comunitar pentru
furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate copiilor din
institu iile şcolare –an şcolar 2015-2016
Acordarea Ajutorului APICOL- acordarea ajutorului apicultorilor care
solicit sprijinul prin PNA-anul 2016
1. M SUR TORI CADASTRALE realizate în cadrul lucr rilor de
înregistrare sistematic pentru 4 unit i administrativ-teritoriale şi
alte opera iuni care privesc desf şurarea procesului de înregistrare
sistematic a propriet ilor
2. ACTIVIT I DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI
a) Elaborarea, editarea şi distribuirea de materiale de informare şi
conştientizare a publicului cu privire la înregistrarea sistematic a
propriet ilor
b) Realizarea de campanii de informare public organizate la nivel
na ional şi local
3. ALTE ACTIVIT I CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI
NA IONAL
a) Organizare şi logistic pentru realizarea de seminare cu
reprezentan ii autorit ilor locale în cadrul Programului na ional de
cadastru şi carte funciar 2015-2023
b) Monitorizarea social a grupurilor vulnerabile în cadrul
înregistr rii sistematice, în vederea asigur rii condi iilor de
participare a persoanelor vulnerabile la procesul de înregistrare
gratuit a propriet ilor
c) Realizarea controlului calit ii lucr rilor de înregistrare sistematic
d) Contractarea de servicii de inventariere, legare şi arhivare a
documentelor rezultate în urma procesului de înregistrare
e) Dot ri specifice implement rii Programului na ional de cadastru şi
carte funciar 2015-2023 necesare Agen iei Na ionale de Cadastru
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Entitate responsabilă
Agen ia de Pl i şi
Interven ie pentru
Agricultur

August-septembrie
2016
Oficiul de
Publicitate
Bac u

2023

Cadastru şi
Imobiliar

Nr.
Crt.

Obiectiv

8
Finalizarea aplic rii legilor
fondului funciar

9.

10.

Implementarea proiectului
(RENNS) împreun cu
autorit i ale administra iei
publice locale

Realizarea infrastructurii de
date spa iale

Acţiunea
- punerea la dispozi ia comisiilor locale a planurilor aflate in arhiva
O.C.P.I. în format analogic şi digital.
- punerea la dispozi ia comisiilor locale a aplica iei D.D.A.P.T.(arhiva
digitala privind titlurile de proprietate).
- continuarea activit ii privind actualizarea planurilor parcelare cu
ajutorul ortofotoplanurilor
- asigurarea personalului specializat în vederea instal rii softurilor
certificate, la calculatoarele aflate la prim rii (ex. autocad, etc).
- se impune sprijinirea autorit ilor locale ca în temeiul art.4 din
Ordonan a nr.13/2001 s înfiin eze serviciile de cadastru comunitar.
În prezent,comisiile locale sunt în imposibilitatea întocmirii (în mod
corect-din punct de vedere tehnic) a proceselor verbale de punere in
posesie şi a fiselor tehnice pentru scrierea titlurilor de proprietateceea ce constituie factor de blocaj în derularea procesului de aplicare
a Legii nr.247/2005.
- emiterea unei circulare de c tre comisia jude ean prin care s se
specifice exact, con inutul documenta iilor înaintate de comisiile
locale în vederea reconstituirii dreptului de proprietate.
- pentru stabilirea vechilor amplasamente, O.C.P.I. va sprijini
comisiile locale în vederea delimit rii acestor suprafe e pe planurile
cadastrale, prin georeferen ierea schi elor sau a planurilor fostelor
propriet i .
-O.C.P.I. va acorda asistenta tehnica, în vederea delimit rii
administrativ teritoriale a comunelor nou înfiin ate.
Administrarea sistemului informatic prin utilizarea aplica iei clientserver dezvoltat în cadrul proiectului
- Asigurarea accesului oric rei institu ii publice, persoane
juridice şi persoane fizice la sistemul unic de nomenclatur
stradal .
- Verificarea consisten ei şi validitatea informa iilor de adres
Determin ri GNSS (Global Network Spatial System) pentru re eaua
de triangula ie pentru îmbun t irea gridului de transformare în
sistem de proiec ie stereografic 1970 din sistem ETRS89.
34

Termen

Entitate responsabilă

2016

Toate institu iile cu
atribu ii în domeniu
Permanent

2016

Oficiul de
Publicitate
Bac u

Cadastru şi
Imobiliar

Nr.
Crt.

11.

Obiectiv

Implementarea Directivei
2007/2/EC a Parlamentului
European şi a Consiliului
Uniunii Europene din 14
martie 2007 ce stabileşte o
infrastructur de informa ii
spa iale în Comunitatea
European (INSPIRE).

12.

Actualizarea planurilor
digitale pentru fiecare
teritoriu administrativ al
jude ului Bac u

13

Verificarea şi protec ia
sistemului informatic şi a
b ncii de date a cadastrului
şi publicit ii imobiliare

Acţiunea
- Comisia European inten ioneaz s creeze o infrastructur
european de date spa iale bazat pe infrastructurile na ionale de
date spa iale din Statele Membre. Directiva INSPIRE reprezint
instrumentul legal pentru realizarea acestui obiectiv.
- participarea, împreun cu direc iile tehnice din ANCPI, la realizarea
unui portal de date necesar atât implement rii directivei INSPIRE cât
şi realiz rii infrastructurii de date spa iale a României
- Organizarea de cursuri de instruire pe diferite specialit i (utilizare
soft-uri, tehnologii GPS, gestionarea arhivelor, etc.)
- Promovarea particip rii reprezentan ilor OCPI Bac u la specializ ri,
schimburi de experien , manifest ri interna ionale
- Documentare asupra celor mai noi informa ii la nivel interna ional
în domeniile de interes şi diseminarea acestora
- Conectare OCPI Bac u la lumea ştiin ific
şi tehnologic
interna ional
- Seminarii, conferin e, ateliere de lucru, proiecte, programe
- se vor scana si georeferen ia toate planurile parcelare existente
rezultate ca urmare a aplic rii legilor fondului funciar
- la PUG-urile vechi (care nu au fost predate la OCPI pe suport
magnetic) se vor scana planurile şi se vor vectoriza limitele pentru
transpunerea pe planurile existente, în vederea verific rii planurilor
de situa ie
- integrarea cadastrelor de specialitate în baza de date existent
- realizarea planurilor parcelare vectoriale pe baza list rilor primite
de la comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar şi a
ortofotoplanurilor
- în conformitate cu prevederile HG 585 /13.06.2002, art 86, (1)g
privind aprobarea Standardelor na ionale de protec ie a informa iilor
clasificate în România se continu colaborarea cu Serviciul SRI
pentru asisten

de specialitate şi implementarea legisla iei privind

protec ia informa iilor
35

Termen

Entitate responsabilă

Oficiul de
Publicitate
Bac u
permanent

Cadastru şi
Imobiliar

Nr.
Crt.

14

15

16

17

18.

Obiectiv

Acţiunea

Introducerea cadastrului
general, component a
sistemului na ional de
cadastru şi publicitate
imobiliar pe termen mediu
şi lung

OCPI Bac u va colabora cu firmele desemnate pentru introducerea
cadastrului general în toate localit ile din jude ul Bac u la :
- Efectuarea campaniei publicitare
- Studiul documentelor cartografice şi textuale preluate de la OCPI
- Proiectul lucr rii
- Recunoaşterea terenului
- Eviden ierea limitelor teritoriului administrativ
- Eviden ierea limitei intravilanului
- Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale
- Identificarea pe teren a elementelor planului cadastral
- Identificarea pe teren a elementelor planurilor parcelare
- Culegerea atributelor imobilelor
ANCPI va transmite un model de tabel pentru inventarierea la nivelul
OCPI a principalele seturi de date, urmând ca apoi s realizeze un
transfer de date pentru consolidarea fondului de date na ional şi
implicit al celui jude ean
- Continuarea moderniz rii re elei geodezice na ionale, utilizând
tehnologia GPS, este justificat de faptul c aceasta reprezint un
principal suport pentru realizarea lucr rilor moderne de cadastru
- Realizarea re elei geodezice de sprijin prin tehnologia GPS de
clasele A, B şi C nivelul întregului jude
- Implementarea oficial a sistemului de referin ETRS89

Realizarea unei inventarieri
a datelor cartografice şi
geodezice existente la
nivelul OCPI
Modernizarea re elei de
referin na ional

Coordonarea, monitorizarea
şi verificarea îndeplinirii
ac iunilor prev zute în
Programul de supraveghere
şi control în domeniul
siguran ei alimentelor si a
produselor alimentare de
origine non-animal
Monitorizarea implementarii
legislatiei comunitare si a
instructiunilor primite de la
A.N.S.V.S.A

Efectuarea de controale oficiale, prelevarea de probe de produse
alimentare de origine animala si nonanimala conform procedurilor
elaborate de ANSVSA şi transmiterea lor spre analiz la laboratoarele
acreditate pentru control oficial conform arond rii stabilite de catre
ANSVSA.
Instruirea specialistilor din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranta
Alimentelor
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Termen

Entitate responsabilă

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Bac u

2020

2016

Permanent

Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru
Siguran a Alimentelor
Bac u

Nr.
Crt.

19.

Obiectiv
Implementarea H.G.
1156/2013

Acţiunea

Termen

Entitate responsabilă

Control oficial, monitorizare si evaluare,in realizarea actiunilor de
supraveghere prevenire control si eradicare a bolilor la animalele
domestice si salbatice.
Pastrarea indemnitatii teritoriale prin aplicarea imuno profilaxiei
specifice la toate speciile de animale domestice si salbatice.
Notificarea si monitorizarea focarelor de boli declarate.
Control oficial, monitorizare si evaluarea periodica a standardelor de
sanatate a animalelor din ferme,pe timpul transportului sau la
sacrificare.

Permanent

Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru
Siguran a Alimentelor Bac
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CAPITOLUL 6.Energie
Nr.
crt.

Obiectiv
Eficienta energetica

Actiunea

Termen

Entitate responsabila

Introducerea auditului energetic şi a sistemelor de gestionare a
energiei la firmele mari
Monitorizarea proiectelor finantate de Administratia Fondului de
Mediu prin Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care Permanent
utilizeaza energie regenerabila , inclusiv inlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de incalzire

Agentia pentru Protectia
Mediului Bacau

Sprijinirea UAT-urilor in vederea accesarii fondurilor comunitare
pentru imbunatairea eficientei energetice

Institutia Prefectului judet
Bacau

Realizarea unor mese rotunde, seminarii pentru educarea populatiei
pentru economisirea energiei si utilizarea locala a unor resurse
energetice regenerabile
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CAPITOLUL7. Transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.
1.
2

3

Obiectiv

Actiunea

Termen

Centura ocolitoare a
municipiului Bacau

Participarea la lucr rile comisiei de expropiere privind centura de Permanent
ocolire a municipiului Bac u

Asigurarea disciplinei în
construc ii

Verificarea respect rii legisla iei privind urm rirea în timp a Permanent
construc iilor
Particip ri la recep iile de la terminarea lucr rilor la obiectivele de
investi ii
Efectuarea de controale planificate la to i factorii care concur la
realizarea construc iilor (controale curente şi particip ri la
autorizarea fazelor determinante)
Efectuarea de controale la UAT-uri privind legalitatea emiterii
actelor de autoritate în domeniul urbanismului, a modului de
exercitare a controlului propriu şi a respect rii prevederilor
autoriza iilor de construire a lucr rilor
Efectuarea de controale privind supravegherea pie ei produselor
pentru construc ii

Modernizarea infrastructurii de
s n tate

4
Modernizarea infrastructurii
rutiere

Entitate
responsabila
Institu ia Prefectului
jude Bac u şi OCPCI
Bac u

Inspectoratul Jude ean
de Construc ii Bac u

Înfiin are şi dotare cabinet medical stomatologic şcolar
Reabilitare, extindere şi dotare dispensar uman sat Negoieşti

Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT Moineşti
UAT Ştefan cel Mare

Demararea lucr rilor de reabilitatare a str zilor P cii şi Osoiu
(PNDL)
Asfaltare drum şi amenajare rigole în cartier Br tuleşti, oraş
D rm neşti, jude ul Bac u
Modernizare drum comunal DC146 As u-Ap As u-P ltiniş între km
6+000-10+200, comuna As u, jude Bac u
L rgire pod beton armat peste pârâul As u

Decembrie 2016

UAT Moineşti

Iulie 2016

UAT D rm neşti

Decembrie 2016

UAT As u

Construire Pod din beton armat peste pârâul As u în punctul
Ag ştini
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Nr.
Crt.
4.

Obiectiv
Modernizarea infrastructurii
rutiere

Actiunea

Termen

Entitate
responsabilă

Modernizare tronsoane de drumuri comunale cu asfalt pe lungimea
total de 3 km, finan are P.N.D.L.

Decembrie 2016

UAT Bereşti-Bistri a

Balastare drumuri locale şi executarea şan urilor laterale
Modernizare drumuri locale satele Berzun i, Dragomir, Buda
Modernizare drumuri de interes local în comuna Caşin, jude ul
Bac u (5 km)-Proiect finan at prin PNDL
(5 km)-Proiect finan at prin AFIR
Modernizare drumuri de acces c tre exploata iile agricole
Modernizare strada Blajoaia
Asfaltare drum comunal Satul Nou-Surina
Modernizare drumuri de interes local (lucr ri de scarificare,
balastare, asfaltare, şan uri perete)
Modernizare drumuri de interes local în satele Prajoaia, Balaneasa
şi Scariga Ordonan a nr. 28 PNDL
Modernizare drumuri comunale Livezi, Balaneasa şi Orasa prin
Programul Na ional de Dezvoltare Rural , Subm sura 7.2.

Decembrie 2016

UAT Berzun i

Iunie 2016
Decembrie 2017

UAT Caşin

Decembrie 2016

UAT Gioseni

Decembrie 2016
Decembrie 2017

UAT Gîrleni
UAT Helegiu

Decembrie 2016

UAT LIvezi

Construire pod din BA peste râul Oituz
Balastare drumuri s teşti
Modernizare re ea de drumuri de interes local DC 109A şi drumul
local Teiuş
Reabilitare pod Nica şi amenajare albie
Modernizare drum de interes local com. Pînceşti 3.8 km FEADR
Asfaltare sat Versesti, sat Coman
Modernizare drumuri s teşti – S uceşti, Schineni
Modernizare drumuri comunale în comuna Ştefan cel Mare
Reabilitare/repara ii drumuri de exploatare agricol în comuna
Tamaşi M 125
Construire pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac
Constantin
Modernizare DCL 78
Reabilitare şi modernizare drum DC 180A, 5 Km zona Bol t u
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2016-2017
Decembrie 2017
Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT Oituz
UAT Pîrg reşti
UAT Parava

Decembrie 2016
Decembrie 2016
Decembrie 2016
Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT
UAT
UAT
UAT
UAT

Decembrie 2016

UAT Parincea

Decembrie 2016

UAT Zemeş

Pînceşti
S nduleni
S uceşti
Ştefan cel Mare
Tamaşi

Nr.
Crt.
5.

Obiectiv
Modernizarea
infrastructurii de apă-apă
uzată/ canalizare

Actiunea
Extindere şi reabilitare infrastructur de ap

Termen
şi ap uzat

Entitate
responsabilă

Decembrie 2016

UAT Moinesti

Extindere re ea de alimentare cu ap , sat As u, comuna As u,
jude ul Bac u

Decembrie 2016

UAT As u

Plan cadastral şi SF
Reabilitare şi amenajare albie pârâu Bereşti-zona pod C.F.R., ramp
de înc rcare cu ap maşini pompieri
Regularizare toren i (sat Climeşti zona de p dure)-construit dig de
protec ie
Sistem alimentare cu ap -Spor de putere

Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT Bereşti-Bistri a
UAT Bereşti-Bistri a

Decembrie 2016

UAT Bereşti-Bistri a

Iulie 2016

UAT Bereşti-Bistri a

Regularizarea albiei pâraielor şi îndiguirea lor
Refacerea digurilor, în l area şi consolidarea malurilor, repararea
podurilor şi pode elor

Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT Berzun i
UAT Bl geşti

Lucr ri extindere ap potabil punct DJ 115-Drumul Viilor, DJ 115Pochita, comuna Caşin, jude ul Bac u

Decembrie 2017

UAT Caşin

Canalizare şi sta ie de epurare Lespezi, Gîrleni de sus 36 km
Alimentarea cu ap a localit ilor Helegiu, Dragugesti şi Bratila
Sistem de ap şi canalizare M.D.R. şi Ministerul Mediului
Construire bazine ap (pentru rezerva de ap în caz de incendii) în
satele Nicoresti şi Bahna

Decembrie 2016
Decembrie 2016
Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT Gîrleni
UAT Helegiu
UAT Odobeşti
UAT Pîrg reşti

Canalizare localitatea R doaia şi extindere localitatea Parava şi
Dr guşani
Sistem de canalizare M.D.R. şi M. Mediului
Construc ia sistemului de canalizare
Lucr ri de extindere re ea de alimentare cu ap şi canalizare str.
Cornişei, sat Bogdan Vod , comuna S uceşti, jude ul Bac u
Alimentare cu ap şi Canalizare satele Parincea, Vladnic, N neşti,
V leni

Decembrie 2017

UAT Parava

Decembrie 2016
Decembrie 2017
Decembrie 2016

UAT Pînceşti
UAT S nduleni
UAT S uceşti

Decembrie 2016

UAT Parincea
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Nr.
Crt.
6.

7.

Obiectiv
Reabilitarea clădirilor de
patrimoniu şi dezvoltarea
infrastructurii culturale
locale

Modernizarea
infrastructurii de petrecere
a timpului liber

Actiunea
Restaurare, modernizare şi dotare cl dire de patrimoniu pentru
transformare în muzeu
Reabilitare, modernizare şi dotare Aşez mânt Cultural, finan are
Ministerul Dezvolt rii Regionale prin C.N.I. S.A.- Faza D.A.L.I.
Finalizare construc ie Oratoriu sat C lug reni
Reabilitare Biserica Sf. Voievozi
Casa Na ional de Investi ii – C min Cultural Odobeşti
Construc ie C min Cultural Ciutureşti OG 118/2006
Modernizarea şi dotarea C minului Cultural din sat Oituz, comuna
Oituz

Termen

Entitate
responsabilă

Decembrie 2018

UAT Moineşti

Decembrie 2016

UAT Bereşti-Bistri a

Decembrie 2017

UAT D mieneşti

Decembrie 2016

UAT Odobeşti

30.09.2017

UAT Oituz

Decembrie 2016

UAT Pîrg reşti

Decembrie 2016

UAT Parava

Decembrie 2016

UAT Pînceşti

Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT S nduleni
UAT S uceşti

Decembrie 2016
Decembrie 2020
Decembrie 2016

UAT Ştefan cel Mare
UAT Zemeş
UAT Moineşti

Transformarea ştrandului Luc ceşti în centru Zonal de Agrement

Decembrie 2017

UAT Moineşti

Proiect de Regenerare Urban - reamenajare parc ri, alei şi zone
verzi
Împrejmuire şi iluminat teren de sport, comuna As u, jude Bac u
Amenajare teren de sport –Şcoala Gimnazial As u
Amenajare centru civic
Modernizare curte Centru de recreere pentru popula ia rural –
defrişare arboret şi vegeta ie spontan , refacere împrejmuire,
amenajare parcare şi alei pietonale
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Decembrie 2017

UAT Moineşti

Decembrie 2016
Decembrie 2016
Decembrie 2016
Iunie 2016

UAT
UAT
UAT
UAT

Restaurat monumentele istorice din comun (Pîrg reşti, Nicoreşti,
Dealul Cosna)
Reabilitare sala 2 Biblioteca Comunal
Construire C min Cultural
Construire C min Cultural Petreşti, Reabilitare C min Cultural
Pînceşti
Construc ia şi recep ia C minului Cultural Coman
Modernizarea, renovarea şi dotarea C minului Cultural din
localitatea S uceşti
Reabilitare C min Cultural sat Ştefan cel Mare, Bogdana
Modernizare, renovare şi dotare C min Cultural Zemeş
Efectuarea de lucr ri la Club Lira – viitor centru zonal de cultur

As u
As u
Gioseni
Helegiu

Nr.
Crt.
7.

Obiectiv
Modernizarea infrastructurii de
petrecere a timpului liber

8.

Modernizare infrastructur
şcolar

Actiunea

Termen

Entitate
responsabilă

Baza Sportiv -Multifunc ional tip II recep ia final

Decembrie 2016

UAT Livezi

Reconstruirea C minului Cultural din satul Livezi

Decembrie 2016

UAT Livezi

Baz sportiv de tip II
Parcuri în satele Tamaşi şi Chetriş

Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT Pînceşti
UAT Tamaşi

Construire gr dini cu 4 s li de grup cu program prelungit, oraş
D rm neşti, jude ul Bac u
Reabilitare institu ii de înv mânt
Executare de repara ii fa ad , acoperiş Şcoala Gimnazial
Alexandru cel Bun
Reabilitarea/Modernizarea unit ilor de înv mânt preuniversitar în
vederea ob inerii autoriza iilor sanitare de func ionare
Programul Na ional de Dezvoltare Locala PNDL în scopul ob inerii
autoriza iilor sanitare de func ionare, creerii unor condi ii moderne
de înv mânt
Modernizare şcoal Caşin-PNDL-realizare DALI
Reabilitare gr dini Dr geşti
Reabilitare grup sanitar Sc. D mieneşti şi Sc. Dr geşti
Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV Dr geşti
Efectuarea lucr rilor necesare pentru ob inerea autoriza iei de
securitate la incediu pentru creşterea siguran ei în şcolii
Reabilitare Şcoala Gimnazial Parava
Înfiin are şi dotare Centru After School în localitatea S uceşti
Repara ii curente Şcoala Siretu
Reabilitare, dotare Şcoala Gimnazial nr.1 Negoieşti şi construire
anexe
Construc ie Gr dini cu program normal sat Negoieşti
Construire şi reabilitare campus şcolar SAM G.J. Cancicov Parincea
Gr dini a şi Şc. cu clasele I-IV V leni, Gr dini a Vladnic I, Liceul
Tehnologic G.J. Cancicov Parincea-realizare investi ie

Ianuarie 2017

UAT D rm neşti

Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT As u
UAT Berzun i

Decembrie 2016

UAT Bl geşti

Decembrie 2017
Decembrie 2017

UAT Caşin
UAT D mieneşti

Decembrie 2017
Decembrie 2016

UAT D mieneşti
UAT Oituz

Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT Parava
UAT S uceşti

Decembrie 2016

UAT Ştefan cel Mare

Decembrie 2016

UAT Parincea
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Nr.
Crt.

Obiectiv

Reabilitarea sistemului de
iluminat public
9.

10.
Îmbun t irea calit ii
factorilor de mediu

11

Dezvoltarea re elei de Gaze
naturale

Actiunea
Programul Satul Românesc-optimizarea consumului de energie
electric pentru a asigura iluminatul public
Extindere re ea iluminat LEA 0,4 KV-Str. Prim verii

Termen

Entitate
responsabilă

Decembrie 2016

UAT Bl geşti

Decembrie 2017

UAT Caşin

Extindere re ea electric 0.4 KW
Modernizarea re elei de iluminat public în comuna S uceşti
Schimbarea re elei de medie tensiune în afara perimetrului Liceului
Tehnologic G.J. Cancicov Parincea
Amenajare platforme pentru containere deşeuri menajere
Punerea la dispozi ia popula iei a containerelor pentru colectarea
selectiv a deşeurilor

Decembrie 2016
Decembrie 2016
30.09.2016

UAT Gioseni
UAT S uceşti
UAT Parincea

Iunie 2016
Decembrie 2016

UAT Helegiu
UAT Hemeiuş

Proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor solide în
jude ul Bac u prin Asocia ia de dezvoltare intercomunitar pentru
salubrizare-ADIS Bac u

Decembrie 2016

UAT Livezi

Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje
Realizarea bazei de date privind ambalajele şi deşeurile de
ambalaje
Extindere re ea gaze naturale sat Curita, catun Pochia şi Vlasca

Decembrie 2016
Decembrie 2016

UAT Pîrg reşti
UAT Tamaşi

Decembrie 2017

UAT Caşin

44

CAPITOLUL 8. Dezvoltare socială,cultură, minorităţi, mediu, tineret şi sport
Nr.
crt.
1

Obiectiv
Imbunatatirea performantelor
casei teritoriale de pensii

Actiunea
Eficientizarea activitatii de solutionare a cererilor de inscriere la
pensie si a a altor drepturi care se acorda beneficiarilor
Eficientizarea activitatii de plata a pensiilor si a altor drepturi de
asigurari sociale
Informarea permanenta a personalului privind modificarile
legislative din domeniul propriu de competenta

2

Cresterea calitatii serviciilor
oferite beneficiarilor sistemului
public de pensii

Revizuirea standardelor de timp pentru solutionarea unor cereri:
Reducerea numarului de cereri solutionate peste termenul legal
Reducerea timpului mediu de solutionare a cererilor

3

Imbunatatirea sistemului de
comunicare cu beneficiarii si cu
reprezentantii mass-media,
pentru asigurarea unei imagini
obiectivelor activitatii institutiei

Elaborarea de communicate, informari de presa si precizari,
monitorizarea feed-back-ului
Intalniri periodice cu reprezentantii organizatiilor patronale,
sindicale si de pensionari
Diseminarea/difuzarea de material informative privind functionarea
sistemului public de pensii, noutati legislative, etc
Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloacele
electronice si asigurarea disponibilitatii tuturor informatiilor
necesare pe pagina de web a institutiei.
Implementarea sistemului informatic de administrare a proceselor
de munca in administratia publica prin sistemul work-flow si
administrarea avansata a documentelor.
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Termen

Permanent

Entitate
responsabila
Casa jude ean de
Pensii Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv

Actiunea

4

Informarea in domeniul
propriu de competent, a
persoanelor interesate cu
privire la drepturile si
obligatiile ce le revin

Actualizarea si diseminarea informatiilor referitoare la legislatia
europeana in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala
si a acordurilor bilateral de securitate sociala

5

Dezvoltarea unui sistem
eficient si transparent de
asigurare la accidente de
munca si boli profesionale

Eficientizarea activitatii de acordare a prestatiilor pentru accidente
de munca si boli profesionale.
Cresterea calitatii serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu
predonderenta IMM-urilor.
Diseminarea informatiilor privind sistemul de asigurare la accidente
de munca si boli profesionale.
Eficientizarea activitatii privind lucratorii migranti beneficiari ai
sistemului de asigurare la accidente de munca si boli profesionale

6

Eficientizarea activitatii de
expertizara medicala si
recuperare a capacitatii de
munca

Aplicarea cu rigurozitate a normelor procedural si criteriilor
medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate

7

Reducerea numarului de
contestatii formulate impotriva
deciziilor de pensii si ale
drepturilor prevazute de legi
speciale

Imbunatatirea activitatii de verificare a deciziilor emise pentru
reducerea nr. de erori

Acordarea de audiente, in vederea clarificarii unor aspect rezultate
din neintelegerea modului de calcul
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Termen
Permanent

Entitate
responsabila
Casa jude ean de
Pensii Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv

Actiunea

Termen
Permanent

8

Clarificarea unitara a unor
aspect aparute in procesul de
solutionare a problematicii
specific la nivelul CNPP si CTP

Sesizarea in timp util a tuturor aspectelor care necesita clarificare
unitara

9

Implementarea, in domeniul
propriu de competent

Acordarea drepturilor de asigurari sociale lucratorilor migranti

10

Monitorizarea cazurilor de
incompatibilitate.

Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum si cele ale
autoritatilor competente pentru evident populatiei, in vederea
identificarii unor astfel de cazuri, procedand la corectarea datelor,
la constatarea debitelor si la recuperarea sumelor incasate
necuvenit.

11

Implementarea si dezvoltarea
sistemului de control
managerial intern la nivelul
CTP
Asigurarea resurselor necesare
functionarii

Actualizarea operatiunilor specific sistemului de control managerial(
proceduri, riscuri,etc)

Recuperarea prejudiciilor
constatate la nivelul CTP prim
promovarea actiunilor in
instantele de judecata

Transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii de catre serviciile
specializate din cadrul CTP, astfel incat sa se previna cazurile in
care institutia este executata silit

12

13

Dimensionarea corecta a necesarului lunar de fonduri solicitat la
CNPP pentru plata tuturor prestatiilor suportate din BASS si BS.
Evaluarea permanenta a soldului in vederea
disponibilizarii/suplimentarii fondurilor catre/de catre CNPP
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Entitate
responsabila
Casa jude ean de
Pensii Bac u

Nr.
crt.
14.

Obiectiv

Actiunea

Termen

Entitate
responsabila

Cresterea ratei de ocupare a
fortei de munca, cu focalizare
pe urmatoarele grupuri tinta:
tineri cu vârste intre 15 si 25
de ani; lucratori cu vârsta intre
50 si 64 de ani; femei;
lucratori necalificati; persoane
cu handicap; persoane cu
responsabilitati familiale
complexe; minoritati etnice,
inclusiv minoritatea roma

Implementarea Programului de ocupare a fortei de munca pentru
anul 2016.
Programul de ocupare a fortei de munca pentru anul 2016 prevede
angajarea unui numar de 10.900 de persoane aflate in cautarea
unui loc de munca.
O atentie deosebita va fi acordata cresterii ratei de ocupare a
tinerilor, persoanelor cu vârste intre 50 si 64 de ani, femeilor,
lucratorilor necalificati; persoanelor cu handicap; persoane cu
responsabilitati familiale complexe; minoritati etnice, inclusiv
minoritatea rroma.

Permanent

Agen ia jude ean
pentru ocuparea For ei
de Munc Bac u

Implementarea Planului de formare profesionala pentru anul 2016.
Planul de formare profesionala pentru anul 2016 prevede formarea
profesionala gratuita a unui numar de 870 de persoane aflate in
cautarea unui loc de munca care vor fi calificate/ recalificate in
meserii solicitate pe piata fortei de munca.
Organizarea de burse de locuri de munca.
Agentia va organiza urmatoarele actiuni:

15

Stimularea si extinderea
masurilor de încurajare a
angajarii tinerilor pe piata
muncii, in special a celor
proveniti din centrele de
plasament si a persoanelor cu
handicap.

- Bursa generala de locuri de munca;

aprilie 2016

- Bursa pentru absolventii ultimei promotii de invatamant.

septembrie 2016

Stimularea angajarii tinerilor prin masuri de subventionare a
locurilor de munca ocupate de catre acestia, acordarea de prime de
incadrare, etc.

Permanent
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Nr.
crt.

Obiectiv
Gestionarea sistemului de
beneficii sociale

16.

17.

Incluziune social şi Egalitatea
de sanse

Formarea profesional a
adul ilor
18.

Actiunea

Termen

Intre inerea şi exploatarea sistemului informatics SAFIR de gestiune Permanent
integrat a sistemului de beneficii sociale
Asigurarea pl ilor de beneficii sociale şi a continuit ii acestora
pentru to i beneficiarii
Controlul modului de stabilire a drepturilor şi pl ii de beneficii
sociale , în conformitate cu prevederile legale
Prelucrarea dosarelor prin care se solicit beneficii sociale prev zute
de reglement ri europene
Stabilirea calit ii de beneficiar Decret Lege nr.118/1990
Efectuarea pl ilor ajutoarelor de înc lzire pentru sezonul rece

Sezon rece 2015-2016

Recuperarea debitelor create la beneficiile sociale acordate
Campanii de informare si consiliere pe tema beneficiilor de
asisten social
Evaluarea si controlul calit ii serviciilor sociale
Acordarea de subven ii cu asigurarea pl ii lunare a acestora,
pentru asocia iile/funda iile aprobate în temeiul Legii nr.34/1998

Lunar
Permanent

Urm rirea modului de indeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul
Jude ean de Incluziune Social , prin secretariatul Comsiiei Jude ene
de Incluziune Social
Asigurarea condi iilor pentru desf şurarea activit ii Comisiei
jude ene de Egalitate de şanse
Sprijinirea furnizorilor de formare profesional a adul ilor în
procesul de autorizare

Permanent

Asigurarea portofoliului de specialist care s satisfac cerin ele
programelor de formare
Monitorizarea şi evaluarea programelor de formare profesional
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Lunar

Entitate
responsabila
Agen ia pentru Pl i şi
Inspec ie Social jude
Bac u

Nr.
crt.
19

Obiectiv

Actiunea

Înt rirea capacit ii
institu ionale în elaborarea
politicilor publice în domeniul

Întocmirea şi eliberarea obliga iilor privind folosin a monumentelor
istorice. Cercetare de arhiv .
Deplas ri pe teren/Documenta ie foto.

culturii şi de management al
programelor în
domeniul cultural,

Control/inspec ie în teritoriu, verificarea st rii de conservare a
monumentele istorice . Deplas ri în teren/Aplicarea prevederilor
Legii 422/2001.

promovarea crea iei
contemporane şi a diversit ii
romîneşti

Eliberarea avizelor privind interven ile asupra monumentelor
istorice sau în zona lor de protec ie. Deplas ri în teren/Aplicarea
prevederilor Legii 422/2001. (Eliberarea avizelor se va face în urma
consult rii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice)
Eliberarea avizelor privind PUG-urile localit ilor. Verificarea şi
completarea documenta iilor în vederea prezent rii acestora la
Comisia Zonal .( Documenta iile pentru PUG-uri cu monumente de
grupa A vor fi trimise, dup verificare, la Comisia Na ional a
Monumentelor Istorice)
Verificarea Listei Monumentelor Istorice şi semnalarea erorilor şi
modific rilor survenite în timp.Introducerea de noi obiective în LMI
prin procedura de clasare. Deplas ri în teren/Cercetare de arhiv .
Verificarea respect rii legisla iei în domeniile monumentelor de for
public şi a muzeelor. Deplas ri în teren/Aplicarea prevederilor Legii
120/2006 şi a Legii 311/2003 a muzeelor şi colec iilor publice.
Realizarea unor ac iuni în comun de verificare a modului în care
sunt respectate prevederile legislative referitoare la protec ia
patrimoniului cultural na ional. Colaborare cu:- Inspectoratul
Jude ean de Poli ie, Arhiepiscopia Romanului şi Bac ului şi Inspectoratul de Construc ii
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Termen
Permanent

Entitate
responsabila
Direc ia pentru Cultur
Bac u

Nr.
crt.
20

Obiectiv

Înt rirea capacit ii
institu ionale în elaborarea
politicilor publice în domeniul
culturii şi de management al
programelor în
domeniul cultural, promovarea
crea iei
contemporane şi a diversit ii
româneşti

Actiunea
Monitorizarea st rii de conservare a siturilor arheologice. Deplas ri
în teren. Aplicarea prevederilor Legii 422/2001 şi OUG nr. 43/2000
privind protec ia patrimoniului arheologic.
Actualizarea bazei de date privind institu iile publice de cultur ,
asocia iile şi funda iile cu personalitate juridic , precum şi alte
organiza ii neguvernamentale f r scop lucrativ cu profil cultural
care desf şoar programe şi proiecte culturale în jude ul Bac u.
Control asupra ac iunilor care pot da naştere la înc lc ri ale legisla iei dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a îndeplinirii obliga iilor de plat a timbrului literar. Efectuarea de sondaje în
rândul scriitorilor şi artiştilor .Aplicarea prevederilor legii nr.8 din 14
martie 1996privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Organizarea şi coordonarea de colocvii, mese rotunde, itinerarii,
expozi ii, lans ri de carte în scopul protej rii şi punerii în valoare a
bunurilor din patrimoniul cultural na ional
Furnizarea de informa ii în baza Legii 544/2001-liberul acces la
informa iile de interes public. Se vor acorda informa ii privind
legisla ia din domeniul patrimoniului cultural na ional.
Acordarea de îndrumare metodologic şi consultan pentru
solicit rile venite din partea prim riilor, aşez mintelor culturale, a
operatorilor culturali sau a persoanelor fizice şi juridice. Se vor
acorda informa ii privind legisla ia din domeniul patrimoniului
cultural na ional.
Verificarea respect rii legisla iei privind colectarea timbrul
monumentelor istorice.
Verificarea respect rii legisla iei privind colectarea timbrul
monumentelor istorice
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Termen
Permanent

Entitate
responsabila
Direc ia pentru Cultur
Bac u

Nr.
crt.
20

Obiectiv
Înt rirea capacit ii
institu ionale în elaborarea
politicilor publice în
domeniul culturii şi de
management al
programelor în
domeniul cultural, promovarea
crea iei contemporane şi a
diversit ii româneşti

Actiunea
Control privind respectarea îndeplinirii obliga iilor de plat a
contribu iilor la Fondul Cultural Na ional, în condi iile şi la termenele
stabilite prin lege.
Conservarea patrimoniului religios aflat în responsabilitatea
Arhiepiscopiei Romanului şi Bac ului.
Dezvoltarea şi extinderea proiectului „S.O.S.: patrimoniul cultural
b c uan!” . - Promovarea valorilor de patrimoniu în rîndurile
tineretului şi educarea tinerii genera ii în ideea respectului fa de
valorile patrimoniului cultural b c uan. Avertizarea opiniei publice şi
a factorilor responsabili asupra pericolului în care se afl
majoritatea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice din
jude ul Bac u.
Organizarea Festivalului-concurs de Crea ie Literar pentru Elevi
„Extemporal la viitor. Concursul Revistelor Şcolare” - edi ia a XIII a, Bac u, 1 iunie 2016, prilejuit de s rb torirea Zilei Interna ionale
a Copilului, în parteneriat cu Funda ia Cultural Cancicov in scopul
dezvoltarii în rândul elevilor a capacit ii de exprimare prin actul
crea iei literare şi jurnalisticii şcolare, precum şi creşterea gradului
de consum a culturii scrise de c tre tineri şi dezvoltarea posibilit ii
de autoexprimare a acestora.
Organizarea Festivalului -Concurs Na ional de Crea ie Literar
„Avangarda XXI”, edi ia a XV - a, 2016, în parteneriat cu Funda ia
Cultural Cancicov,pentru :
- Descoperirea şi promovarea creatorilor de poezie, proz , teatru,
eseu şi critic literar - tineri şi adul i, încep tori şi profesionişti -, a
celui mai bun debut în volum, a celor mai buni scriitori consacra i, a
celor mai valoroase reviste literare şi de cultur de limba romana
din ar , din R. Moldova, Bucovina de Nord (Ukraina), Voivodina
(Serbia), Valea Timocului (Bulgaria), Gyula (Ungaria) şi din diaspora, care nu au debutat editorial şi nu au dep şit vârsta de 47 de
ani.
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Termen
Permanent

1 iunie

Anual

Entitate
responsabila
Direc ia pentru Cultur
Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv

Actiunea

Termen

Entitate
responsabila

21

Înt rirea capacit ii
institu ionale în elaborarea
politicilor publice în domeniul
culturii şi de management al
programelor în
domeniul cultural, promovarea
crea iei contemporane şi a
diversit ii româneşti

Organizarea Festivalului-Concurs Na ional de Crea ie Literar
„Avangarda XXI”, edi ia a XV - a, 2016, în parteneriat cu Funda ia
Cultural Cancicov, pentru :
Descoperirea şi promovarea creatorilor de poezie, proz , teatru,
eseu şi critic literar - tineri şi adul i, încep tori şi profesionişti -, a
celui mai bun debut în volum, a celor mai buni scriitori consacra i, a
celor mai valoroase reviste literare şi de cultur de limba romana
din ar , din R. Moldova, Bucovina de Nord (Ukraina), Voivodina
(Serbia), Valea Timocului (Bulgaria), Gyula (Ungaria) şi din diaspora, care nu au debutat editorial şi nu au dep şit vârsta de 47 de
ani, precum şi reunirea acestora pentru analizarea şi
implementarea noilor. tendin e ale gândirii estetice în crea ia
literar .
- Descoperirea şi promovarea celor mai valoroase şi originale reviste literare de limb român din ar , din fostele teritorii româneşti
şi din diaspora.
- Descoperirea şi promovarea celor mai importante nume din
domeniul literaturii, artelor, ştiin ei, jurnalismului şi înv mântului.
Actualizarea procedurilor opera ionale conform prevederilor
Ordonan ei UMF 946/2005.

Anual

Direc ia pentru Cultur
Bac u

Permanent

Actualizarea datelor din Registrul de riscuri în realizarea obiectivelor
controlului intern conform Ordonan ei UMF 946/2005.

22

Reorganizarea la nivel local a
Grupului de lucru mixt pentru
romi (GLM)

Emitere ordin Prefect pentru reorganizarea grupului

Trim.I

Organizarea de intalniri la nivel local intre expertii locali pentru
romi; grupurile de initiativa ale romilor, ONG–uri rome,
reprezentanti ai administratiei si ai institutiilor publice locale in
vederea reconsolidarii parteneriatelor care sa asigure in continuare
aplicarea politicilor pentru romi .

Lunar
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Institu ia Prefectului
jude Bac u

Nr.
crt.
23

Obiectiv
Îmbun t
membrilor

irea calit

Actiunea
ii vie ii

comunit ilor de romi din
judetul Bacau

Monitorizarea implementarii strategiei la nivel jude ean de
incluziune a rromilor
Campanii de informare si consiliere referitoare la constientizarea
importantei detinerii actelor de identitate/stare civila/proprietate.
Asistenta din partea expertului pe probleme de rromi in vederea
intocmirii documentatiei care sta la baza eliberarii actelor
Dezvoltarea de servicii comunitare integrate la nivelul comunitatilor
defavorizate in vederea asigurarii accesului in mod egal la servicii
medicale, educationale si de asistenta sociala,
Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a sustine
integrarea sociala si a preveni marginalizarea rromilor aflati in
situatie de risc.
Organizarea de actiuni pentru promovarea ocuparii locurilor in
invatamantul superior respectiv licee rezervate elevilor rromi
Derularea unei campanii de lobby, advocacy care sa conduca la
elaborarea si aprobarea unei recomandari de politica generala
privind reducerea riscului de parasire timpurie a scolii si la
stimularea particip rii preşcolare şi şcolare în rândul romilor

24

Prezentarea şi ini ierea, unui
plan de desf şurare a
evenimentelor culturale cu
specific inspirat din folclorul,
tradi iile şi cultura romani

- Organizarea de manifest ri artistice, prilejuite de anumite
evenimente din viata romilor: Ziua nationala a romilor, Ziua
minoritatilor nationale, Ziua internationala a drepturilor omului,
Festivalul Fanfarelor, Comemorarea Holocaustului
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Termen

Entitate
responsabila

Permanent

Institu ia Prefectului
jude Bac u

Nr.
crt.
24

25

Obiectiv
Prezentarea şi ini ierea, unui
plan
de
desf şurare
a
evenimentelor culturale cu
specific inspirat din folclorul,
tradi iile şi cultura romani
Promovarea
sportului de
performant

Actiunea

Termen

Mediatizarea in mass media locala a culturii si traditiei romilor

Sus inerea activitdlii sportivilor de performanlI prin colaborarea cu
structurile sportive din jude! pentru:
-organizarea de concursuri specifice diferitelor. discipline in parte
(etape locale, judefene, concursuri interjudelene conform calendarului sportiv propriu institu iei;)
-acordarea
de
alimentalie
de
efort,cantpnamente
şi
semicantonamente,echipament sportiv, vitamine şi
sus indtoare de efort, deplas ri la diferite competitii oficiale;
-sus inerea unor stagii de preg tire,conform H.G.144712007
-promovarea valen elor olimpismului şi a spiritului de fair-play

Institu ia Prefectului
jude Bac u

Permanent

Sportul pentru to i

Organizarea a cât mai multe ac iuni sportive pentru toate
categoriile de vârst ,in mediul urban si rural;
- Sprijin logistic în vederea infiin rii de structuri sportive;
- Colaborarea cu Consiliile Locale şi unit i şcolare în vederea
atragerii popula iei de diferite vârste in practicarea exerci iului fizic;
- Promovarea valen elor olimpismului şi a spiritului de fair-play.

27

Intretinerea qi
funclionarea
bazei sportive

Deratizare şi dezinseclie a spa iilor de cazare de la Hotel Sport, Sala
Sporturilor şi Sala de atletism;
Reparalii şi intre inere la Sala Sporturilor si Sala de atletism.

28.

Sprijinirea şi indrumarea
tinerilor

Organizarea festivităţi =Ziua tineretului =

15 aprilie-10
mai2016

Zilele Voluntarului

10 iulie - 19
septembrie
2016

26.
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Entitate
responsabila

Direc ia Jude ean
pentru Sport şi Tineret
Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv

Actiunea
Folclorul - puntea de legdtură intre trecut şi viitor

12 iulie - 19
septembrie
2016

29lulie – Ziua Imnului Naţional

15 iulie - 20
august 2016

Derularea Concursului Local de Proiecte după Metodologia
aprobată prin Ordin de MTS.

01 aprilie 30 noiembrie

29.
Sprijinirea şi indrumarea
tinerilor

Termen

2016
Popularizarea programelor de excursii si tabere in institu iile de
inv mânt pentru cuprinderea unui num r cât mai mare de elevi
Propunerea unor programe atractive pentru or ganizarea de
excursii, tabere sportive,etc., popularizarea acestora in vederea
cuprinderii unui num r cât mai mare de elevi si tineri.

In func ie de num rul de locuri aprobat de MTS, vor fi anun ate
institu iile care desemneaz copii şi tinerii care pot beneficia de
tabere gratuite.

Finalizarea construc iei de la Centrul de Agrement Valea Budului;
Finalizarea repara iilor la Centrul de Agrement S l truc.
Deratizare şi dezinsec ie a centrelor de agrement.
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Permanent

Entitate
responsabila

Direc ia Jude ean
pentru Sport şi Tineret
Bac u

Nr.
crt.
30.

Obiectiv
Adoptarea unui cod privind
mediul inconjurator, care sa
reuneasca si sa simplifice
legislatia privind protectia
mediului

Actiunea
Monitorizarea, evaluarea si imbunatatirea calitatii aerului
inconjurator prin continuarea implementarii Directivei
nr.2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai
2008, privind calitatea aerului înconjur tor şi un aer mai curat
pentru Europa, transpusa in legislatia romana prin Legea 104/2011
privind calitatea aerului înconjur tor:
Reducerea nivelului de zgomot in zonele rezidentiale
Continuarea implementarii Directivei 2002/49/EC privind evaluarea şi
gestionarea zgomotului ambient, transpusa in legislatia romana
prin HG321/2005:
-Analiza si evaluarea Hartilor strategice de zgomot pentru municipiul
Bacau si a Planurilor de actiune pentru municipiul Bacau
Masuratori lunare ale nivelului de zgomot
Prevenirea si controlul poluarii industriale prin:
-Realizarea Inventarului emisiilor de poluanti atmosferici la nivel
judetean pentru anul 2015
-Actualizarea inventarului statiilor de distributie
benzina si
motorina din judet
-Monitorizarea emisiilor la cos, pentru verificarea respectarii actelor
de reglementare si la terti

Implementarea prevederilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European si a Consiliului privind emisiile industriale, transpusa in
legislatia romana prin Legea 278/2013 privind emiiile industriale
Reinventarierea activitatilor industriale care intra sub incidenta Legii
278/2013 privind emiiile industriale (activitati IED) la nivel local
Inventarierea agentilor economici autorizati care au obligatia de
raportare a emisiilor de poluanti conform HG nr. 140/2008 privind
stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.
166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati (EPRTR)
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Termen

Entitate
responsabila
Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bac u

Dupa depunerea
hartilor si a planurilor
la Agentie, de catre
Primaria Bacau

Lunar
Iunie 2016
Anual
La solicitare

La solicitarea ANPM

Aprilie 2016

Nr.
crt.
30.

Obiectiv
Adoptarea unui cod privind
mediul inconjurator, care sa
reuneasca si sa simplifice
legislatia privind protectia
mediului

Actiunea

Termen

Continuarea implement rii prevederilor Directivei 96/82/CE privind
riscul major de accidente ce implic anumite substante periculoase
amendata de Directiva 2003/105/CE
Actualizarea inventarului obiectivelor SEVESO II

Intocmirea Planului anual de inspectie stabilit de comun acord cu
APM.
Verificarea amplasamentelor SEVESO II
Autorizarea/revizuirea
autorizatiilor
amplasamentele SEVESO II

mediu

pentru

Continuarea implement rii prevederilor Directivei Consiliului nr.
2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluan i în aer
proveni i din instala ii mari de ardere (IMA)
Raport c tre ANPM privind:inventarul emisiilor de poluanti
proveniti de la IMA din judetul Bacau,stadiul implement rii
Programului Na ional de reducere a emisiilor,
date functionare IMA
Continuarea implement rii prevederilor Directivei 1999/13/CE
privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili proveniti din
utilizarea solven ilor organici in anumite activit i si instala ii (COV)
Validarea in platforma electronic
SIM a conformarii
instalatiilor/activitatilor care se incadreaza sub incidenta Directivei
COV (bilantul de solventi, planul de gestionare a solventilor si
incadrare emisiilor de compusi organici volatili sub valoarea limit
pentru emisia total de compusi organici volatili impusa de Legea
278/2013);
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Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bac u
Semestrial

Ianuarie 2016
Conform planului
anual de inspectie

de

Entitate
responsabila

La solicitarea agentilor
economici
Trimestrial

Mai - iunie 2016

Nr.
crt.
30.

Obiectiv
Adoptarea unui cod privind
mediul inconjurator, care sa
reuneasca si sa simplifice
legislatia privind protectia
mediului

Actiunea
Combaterea schimbarilor climatice

Termen

Entitate
responsabila

Anual

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bac u

Inventarierea operatorilor economici a caror instalatii intra sub
incidenta Directivei privind schimbarile climatice si completarea
chestionarelor INEGES (Inventarul National al Emisiilor de Gaze cu
Efect de Sera), pentru sectorul - procese industriale şi utilizarea
produselor
Managementul deseurilor si substantelor periculoase
Extinderea si imbunatatirea sistemelor de colectare selectiva a
deseurilor.Continuarea implement rii prevederilor Directivei nr.
94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificat
La solicitarea ANPM
de Directiva 2004/12/CE:Raport c tre ANPM privind atingerea
obiectivelor de valorificare şi reciclare, pentru obiectivul general de
valorificare/obiectivul global de reciclare a plasticului, sticlei,
lemnului, hârtiei/cartonului, metalului.

Continuarea implement rii prevederilor Directivei Consiliului nr.
2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE).Monitorizarea datelor privind cantitatile
colectare in judetul Bacau privind atingerea obiectivelor de
valorificare, reutilizare şi reciclare a DEEE colectate selectiv.

Continuarea implement rii Regulamentului 1013/2006/CE privind
transferurile de deşeuri şi a Regulamentului 1418/2007/CE privind
transferurile de deşeuri în ri care nu aplic Decizia OCDE
Aprobarea si monitorizarea transporturilor de deseuri periculoase
catre unitatile de valorificare autorizate existente in jud. Bacau
Limitarea efectelor negative ale substantelor chimice
periculoase
Elaborarea bazelor de date referitoare la agentii economici care
importa, exporta, produc, comercializeaza si utilizeaza substante si
preparate chimice periculoase
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Permanent

La solicitarea ANPM

Nr.
crt.
30.

Obiectiv
Adoptarea unui cod privind
mediul inconjurator, care sa
reuneasca si sa simplifice
legislatia privind protectia
mediului

Actiunea
Protectia solului si subsolului
-Urmarirea stadiului de inchidere a exploatarilor miniere si
petroliere din judet, precum si a planurilor de refacere a mediului
pentru activitatile miniere si petroliere
-Actualizarea bazelor de date referitoare la siturile contaminate si
potential contaminate din judet
Autorizarea recolt rii/capturarii in scopul comercializarii speciilor de
plante si animale din flora si fauna salbatica

Termen

Entitate
responsabila

Permanent

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bac u

Decembrie 2016

31.
Participarea la evaluarea efectivelor speciilor de carnivore mari
strict protejate, intocmirea fiselor de evaluare si propunerea
maximului de interventie pentru aplicarea derogarilor in sezonul
2015/2016
Studiul documentatiilor depuse pentru solicitarea actelor de
Conservarea
biodiversitatii reglementare, stabilirea amplasamentelor în raport cu Siturile
si a patrimoniului
Natura 2000, realizarea hartilor, verificarea in teren impreuna cu
natural prin utilizarea rationala personalul AAA, in unele situatii, comunicarea punctelor de vedere
a resurselor naturale
raportate la legislatia specifica domeniului protectiei naturii si
participarea la intocmirea actelor de reglementare
Studiul documentatiilor si emiterea avizelor Natura 2000

Aprilie 2016

Monitorizarea starii de consevare a speciilor de flora si fauna
salbatica de interes national si comunitar, a habitatelor acestora,
precum si a habitatelor de interes comunitar din ANP declarate la
nivel judetean
Evaluarea anuala a patrimoniului gradinilor zoologice si intocmirea
fisei gradinilor zoologice
Monitorizarea stadiului masurilor de relocare a exemplarelor de
animale, pentru gradinile zoologice care nu pot indeplini cerintele
prevazute in Ordinul 1798/2007- Anexa 5

Permanent
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La solicitare

Permanent

Ian., apr., iul., oct.
2016
Permanent

Nr.
crt.

31.

Obiectiv

Actiunea

Monitorizarea starii de consevare a speciilor de flora si fauna
Conservarea
biodiversitatii salbatica de interes national si comunitar, a habitatelor acestora,
si a patrimoniului
precum si a habitatelor de interes comunitar din ANP declarate la
natural prin utilizarea
nivel judetean
rationala
a
resurselor Evaluarea anuala a patrimoniului gradinilor zoologice si intocmirea
naturale
fisei gradinilor zoologice

Termen

Entitate
responsabila

Permanent

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bac u

Ian., apr., iul., oct.
2016

Monitorizarea stadiului masurilor de relocare a exemplarelor de
animale, pentru gradinile zoologice care nu pot indeplini cerintele
prevazute in Ordinul 1798/2007- Anexa 5

Permanent

Controlul gestion rii ariilor naturale protejate din jude ul Bac u

31.12.2016

Comisariatul Garzii de
Mediu

Controlul exploat rii masei lemnoase şi a prelucr rii primare
Controlul privind gestionarea fondului cinegetic

32.

Consultarea cu societatea civila
si dezvoltarea de parteneriate
sustenabile privind protectia
mediului

Colaborarea APM cu autorit ile locale şi cu alte institu ii implicate
în procesul de planificare de mediu pe tematica de protectia
mediului si dezvoltare durabila
Colaborare cu unitatile de invatamant pe tematica de protectia
mediului:
monitorizarea derularii programelor de educatie ecologica in scolile
din judetul Bacau;
organizare seminarii, conferinte, simpozioane, campanii si alte
activit i comune de informare si constientizare pe tematica de
mediu;

Permanent

Incheiere parteneriate pt proiecte de mediu.

Permanent
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Permanent

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Bac u

Nr.
crt.
33

Obiectiv
Managementul deşeurilor
substan elor periculoase

Actiunea
şi Controlul activit ilor de producere, transport sau comercializare
substan e sau deşeuri periculoase

Termen

Entitate
responsabila

Decembrie 2016

Comisariatul Garzii de
Mediu

Controlul activit ilor de gestionare a deşeurilor şi substan elor
periculoase

34

Evaluarea şi îmbun t irea Controlul instala iilor mari de ardere
calit ii
aerului;
controlul
polu rii Controlul planurilor de gestionare a calit ii aerului din zona
industriale
municipiilor Bac u şi Oneşti- surse generatoare de pulberi (PM 10);
Protec ia solului şi subsolului

35

Control în situa ii de sesiz ri şi polu ri atmosferice accidentale
Controlul surselor majore, poten ial poluatoare cu nitri i şi nitra i, în
cazul fermelor de animale şi p s ri
Controlul gestiunii deşeurilor menajere, valorificabile şi a deşeurilor
industriale
Controlul activit ii de exploatare a z c mintelor petroliere şi gaze
naturale, de extrac ie a s rii şi de exploatare a agregatelor
minerale, pietriş şi nisip

36

Gospod rirea durabil a
resurselor de ap , protec ia
împotriva inunda iilor,
asigurarea monitoringului
adecvat hidro-meteorologic,
protectia surselor de apa,
imbunatatirea calitatii apei
pana la atingerea starii bune a
apelor

Prelucrarea datelor si intocmirea rapoartelor privind starea de
calitate a apelor de suprafa , apelor subterane şi a apelor
uzate din punct de vedere fizico-chimic
Monitorizarea agen ilor economici în vederea încadr rii apelor uzate
evacuate în parametrii de cap t prev zu i în autoriza ia de
gospod rire a apelor.
Reactualizarea (dupa caz ) a Planului de prevenire şi combatere a
poluarilor accidentale

62

Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Bac u

Nr.
crt.
37.

Obiectiv

Monitorizarea evolu iei
situa iilor de urgen şi
informarea operativ

Actiunea
Transmiterea operativ a deciziilor, dispozi iilor şi ordinelor şi
men inerea leg turilor de comunica ii cu Centrul Opera ional
Na ional, centrele operative cu func ionare permanent , cu alte
organisme implicate în gestionarea situa iilor de urgen , precum şi
cu for ele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor
Centralizarea solicit rilor privind necesarul de resurse pentru
îndeplinirea func iilor de sprijin, premerg tor şi în timpul situa iilor
de urgen , şi înaintarea acestora organismelor abilitate s le
solu ioneze
Actualizarea componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen
Bac u şi a grupurilor de suport tehnic, pe baza
modific rilor din structurile organizatorice ale institu iilor.
Transmiterea mesajelor de înştiin are primite c tre structurile
subordonate, cele cu care se coopereaz şi c tre comitetele locale
pentru situa ii de urgen
Gestionarea bazei de date referitoare la situa iile de urgen din
zona de competen şi desf şurarea activit ilor în domeniul primirii
şi acord rii primului ajutor calificat, al asisten ei psihologice şi
religioase
Reactualizarea Planului de Analiz şi Acoperire a Riscurilor a
jude ului Bac u, precum şi a Planului Comitetului Jude ean pentru
Situa ii de Urgen
Bac u în cazul producerii unei situa ii de
urgen specifice provocate de cutremure şi/sau alunec ri de teren.
Întocmirea sintezei informative cu privire la gestionarea situa iilor
de urgen pe tipuri de dezastre (evenimente, efecte, cauze, for e
participante, m suri pe termen scurt, mediu şi lung, concluzii şi
propuneri)
Actualizarea documentelor de cooperare cu unit ile M.Ap.N şi ale
M.A.I., cu modific rile survenite ca urmare a apari iei noilor acte
normative.
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Termen

Permanent

La apari ia
modific rilor
Permanent

Semestrul I

Trimestrial
Trimestrul I
Trimestrul III

Entitate
responsabila
Inspectoratul jude ean
pentru Situa ii de
Urgen “mr. C-tin Ene
„Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv

Actiunea

Termen

38.

Monitorizarea evolu iei
situa iilor de urgen şi
informarea operativ

Actualizarea eviden ei obiectivelor surse de risc (operatori
economici, institu ii) din zona de competen
(raionul de
interven ie).
Stabilirea şi luarea în eviden pentru interven ie a obiectivelor
noi şi a localit ilor din zona de competen .

39.

Planificarea, preg tirea,
organizarea şi desf şurarea
ac iunilor de

Întocmirea documentelor de conducere şi desf şurare a ac iunilor
Cnf. situa iei operative
de interven ie

r spuns, a concep iei de
ac iune în situa ii de

Interven ia operativ în cazul producerii unor situa ii de urgen .

Urgen

40.
Verificarea
gradului
de
preg tire a obiectivelor şi
localit ilor pentru interven ie,
precum şi a personalului
propriu şi for elor cu care se
coopereaz , prin exerci ii cu
for e şi mijloace în teren.
41.

15.03.2016
şi permanent

Permanent

Efectuarea de recunoaşteri în teren în scopul preg tirii ac iunilor de
interven ie şi întocmirea documentelor de preg tire.

Cnf. Planului cu
principalele activit i
ale

Executarea de exerci ii la nivelul subunit ilor I.S.U.J. Bac u pentru
antrenarea echipajelor de interven ie

COp

Executarea antrenamentelor de înştiin are a comitetelor locale
pentru situa ii de urgen şi operatorilor economici surs de risc în
conformitate cu OMAI nr. 1259/2006, pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi asigurarea activit ii de înştiin are, avertizare,
prealarmare şi alarmare în situa ii de protec ie civil .
Incendii, inclusiv cele la fondul forestier
Accidente majore pe c ile de transport rutier, feroviar, aerian sau
pe ap .

Perfec ionarea
S.M.
a
resurselor
informa ionale, Ac iuni Practice de informare şi educare a popula iei în domeniul
umane
şi
financiare
în situa iilor de urgen
prevenirea
şi
gestionarea
situa iilor de urgen
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Bilunar

Permanent

Entitate
responsabila
Inspectoratul jude ean
pentru Situa ii de
Urgen “Mr. C-tin Ene
„Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv

42.

Perfec ionarea
S.M.
a
resurselor
informa ionale,
umane
şi
financiare
în
prevenirea
şi
gestionarea
situa iilor de urgen

Actiunea
Desf şurarea activit ilor de prevenire a situa iilor de urgen ,
preponderent la institu ii publice, operatori economici cu risc mare
şi foarte mare de incendiu şi obiective în care se desf şoar
activit i socio-economice şi culturale la care particip un num r
mare de persoane.
Continuitatea preg tirii pe linie de protec ie civil

43.

Antrenarea şi perfec ionarea
serviciilor voluntare/private
pentru situa ii de urgen prin
exerci ii de protec ie
civil , precum şi prin
organizarea de concursuri
profesionale

EXERCI II SPECIFICE DE PROTEC IE, PREG TIRE ŞI EDUCA IE
PREVENTIV A POPULA IEI:
Accidente chimice cu implica ii pe amplasament sau în afara
amplasamentului (inclusiv la obiectivele de tip SEVESO), precum şi
cele pe c ile de transport
Situa ii de urgen
nucleare.

determinate de urgen e radiologice şi/sau

Fenomene meteorologice periculoase şi/sau polu ri.
Cutremure, alunec ri şi/sau pr buşiri de teren.

44.

Antrenarea şi perfec ionarea
serviciilor voluntare/private
pentru situa ii de urgen prin
exerci ii de protec ie civil

Termen

Permanent

Conform Planului
Iunie
Septembrie

Iulie
Martie, Iunie, Iulie,
Noiembrie
Iulie - Noiembrie

Exerci ii de verificare a modului de cunoaştere şi aplicare a
procedurilor de interven ie în situa ia descoperiri muni iilor
neexplodate

Septembrie

Exerci ii de verificare a modului de cunoaştere, organizare şi
desf şurare a activit ilor de înştiin are, prealarmare, avertizare şi
alarmare / evacuare (pentru gestionarea situa iilor de urgen
specifice riscurilor identificate la nivelul zonei de competen ) –
EXCOM

Ianuarie - Decembrie

Exerci ii de verificare a capacit ii de interven ie a serviciilor private
pentru situa ii de urgen sau cu implicarea altor componente ale
SNMSU (pentru gestionarea situa iilor de urgen specifice riscurilor
identificate la nivelul zonei de competen ) – EXFT

Februarie - Noiembrie
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Entitate
responsabila
Inspectoratul jude ean
pentru Situa ii de
Urgen “Mr. C-tin Ene
„Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv
Antrenarea şi perfec ionarea
serviciilor voluntare/private
pentru situa ii de urgen prin
exerci ii de protec ie civil

45.

46.

Organizarea de concursuri
pentru elevi

Actiunea

Termen

Exerci ii trimestriale cu de in torii de surse poten iale de risc chimic
major operatori economici clasifica i – SEVESO II (din care cel pu in
un exerci iu la rampele de înc rcare / desc rcare la care s
participe şi mijloacele operatorului de transport) – EXFT

martie, iunie,
septembrie,
decembrie

Exerci ii trimestriale cu detinatorii de surse poten iale de risc chimic
minor Operatori economici clasifica i – SEVESO II – EXFT

martie, iunie,
septembrie,
decembrie

Exerci ii de verificare a modului de cunoaştere, organizare şi
desf şurare a activit ilor de gestionare a unei situa ii de urgen
care se poate produce în zona de competen (pentru prevenirea şi
gestionarea situa iilor de urgen specifice riscurilor identificate la
nivelul zonei de competen ):

Februarie - Octombrie

Organizarea de concursuri pentru elevi, cu tematic de
prevenire şi interven ie la dezastre “Cu via a mea ap r via a”
Organizarea de concursuri pentru elevi, cu tematic de
prevenire şi stingerea incendiilor

47.

Monitorizarea evolu iei
situa iilor de urgen şi
informarea operativ

Cooperarea operativ şi permanent cu institu iile care asigur
func ii de sprijin pentru prevenirea şi gestionarea situa iilor de
urgen .
Monitorizarea situa iilor de urgen şi informarea operativ a
preşedintelui comitetului jude ean pentru situa ii de urgen şi a
celorlalte organisme abilitate s întreprind m suri cu caracter
preventiv ori de interven ie
Elaborarea/actualizarea procedurilor privind gestionarea
situa iilor de urgen
pe tipuri de risc în conformitate cu
concep ia specific privind planificarea, preg tirea, organizarea
şi desf şurarea ac iunilor de r spuns, precum şi concep ia de
ac iune în situa ii de urgen .
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Aprilie - Mai
Mai

Permanent

Entitate
responsabila
Inspectoratul jude ean
pentru Situa ii de
Urgen “Mr. C-tin Ene
„Bac u

CAPITOLUL 9. Statul şi siguranţa naţională
Nr.
crt.

1

Obiectiv

Actiunea

Termen

Entitate
responsabila

Creşterea gradului de
siguran şi protec ie pentru
cet eni prin

Dezvoltarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalit ii
şi promovarea rolului activ al comunit ii şi cet eanului în asigurarea
climatului de ordine şi siguran public

Pân la sfârşitul
anului 2016, cu
evaluare periodic

Inspectoratul Jude ean
de Poli ie Bac u

protejarea persoanei,
protejarea patrimoniului

Combaterea şi men inerea sub control a infrac iunilor stradale
Combaterea şi men inerea sub control a infrac iunilor contra
persoanei
Combaterea şi men inerea sub control a infrac iunilor contra
patrimoniului
Eficientizarea activit ii de combatere a infrac iunilor la regimul
armelor, muni iilor şi substan elor periculoase

2

Creşterea gradului de
siguran rutier pentru
cet eni

Reducerea riscului rutier, crearea unui climat de siguran
participan ilor la traficul rutier prin prezen a activ în strad reşterea
nivelului de siguran rutier
Intensificarea activit ilor preventive pentru conştientizarea opiniei
publice asupra dinamicii şi consecin elor accidentelor rutiere

Asigurarea resurselor umane, a
mijloacelor
3

materiale, financiare şi
informa ionale
necesare dezvolt rii şi
men inerii capacit ii
opera ionale

Dezvoltarea şi implementarea unui management performant al
resursei umane.

Stabilirea unui raport optim între resursele umane, materiale şi
financiare alocate, volumul şi complexitatea activit ii şi rezultatele
aşteptate
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Nr.
crt.
4

Obiectiv

Actiunea

Termen

Entitate responsabila

Asigurarea resurselor umane, a
mijloacelor

Stabilirea unui raport optim între resursele umane, materiale şi
financiare alocate, volumul şi complexitatea activit ii şi rezultatele
aşteptate

Pân la sfârşitul
anului 2016, cu
evaluare periodic

Inspectoratul Jude ean
de Poli ie Bac u

materiale, financiare şi
informa ionale
necesare dezvolt rii şi
men inerii capacit ii
opera ionale

Asigurarea unei infrastructuri, a capabilit ilor logistice şi de
comunica ii şi tehnologia informa iei adaptate conceptual, structural
şi ac ional cu dimensiunile, specificul şi atribu iile institu iilor
Dezvoltarea capacit ii de atragere a fondurilor nerambursabile, în
corelare cu obiectivele strategice ale institu iilor
Analizarea şi îmbun t irea cadrului legislativ. Implementarea noilor
coduri
Înt rirea autorit ii structurilor de ordine şi siguran
aplicarea legii
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public

în

CAPITOLUL 10. Externe şi afaceri europene
Nr.
crt
1

OBIECTIV
Intarirea cooperarii
cu statele vecine si statele
membre UE

ACTIUNEA
Derularea de actiuni diplomatice : intalniri cu ambasadori, consuli etc
.
Sprijinirea autoritatilor publice locale in vederea realizarii de infratiri
cu unit ii administrative din Uniunea Europeana.
Organizarea de actiuni pentru consolidarea relatiilor de cooperare cu
Republica Moldova –organizarea de schimburi de experienta.
Sprijinirea firmelor din judetul Bac u pentru expansiune in Europa .
Sustinerea promovarii exporturilor locale si atragerea de investitori
starini .
Promovarea intereselor directe ale judetului Bacau in structura
viitoarelor rute europene de transport
Organizarea de actiuni pentru promovarea creativa a obiectivelor
economice, turistice si culturale ale judetului Bacau in statele
membre UE .
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TERMEN

OBS.

Permanent
Institutia Prefectului
jude Bac u

CAPITOLUL 11. Fonduri europene
Nr.
crt.

Obiectiv

1.

Sprijinirea UAT-urilor în vederea
finaliz rii implement rii
programelor pentru perioada
2007-2013
Sprijinirea UAT-urilor în vederea
absorb iei de fonduri europene
pentru perioada 2014-2020

2.

Actiunea
Asigurarea de consultan
proiectelor

la cererea UAT-urilor pentru finalizarea

Termen
Permanent

Entitate
responsabila
Institu ia Prefectului
Jude Bac u

Monitorizarea actelor emise de c tre autorit ile administra iei
publice locale pentru a se asigura conformitatea acestor acte cu
prevederile acquis-ului european în domeniul liberelor circula ii
(persoane, servicii, capital, m rfuri).
Organizarea de evenimente de informare pe teme europene de
interes pentru atragerea fondurilor nerambursabile de catre
autoritatile publice locale
Cooperarea şi încheierea de acorduri, protocoale, conventii de
parteneriat/infratire intre acestea sau unitati administrativ –
teritoriale din judetul Bacau si altele similare din UE
Cooperarea şi încheierea de acorduri, protocoale, conventii de
parteneriat/infratire intre acestea sau unitati administrativ –
teritoriale din judetul Bacau si altele similare din UE
Realizarea de actiuni de informare de tip -Caravana FEADR-la
nivelul comunelor unde se vor prezenta masurile care se vor lansa
in anul 2016 conform calendarului de lansare sesiuni,actiune ce sa
ve realiza cu sprijinul AFIR .In cadrul Actiunii se vor distribui
materiale de promovare a masurilor finantate prin PNDR,pentru
perioada 2014-2020.
Infiintarea de forme asociative: Potentialii beneficiari ai Programului
FEADR vor fi indrumati pentru constituirea de forme asociative de
tip Cooperativa in vederea valorificarii superioare a produselor,
pentru acordarea creditilor dar si pentru alte facilitati.
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Oficiul Jude ean de
Finan are a Investi iilor
Rurale Bac u

Nr.
crt.

Obiectiv

Actiunea

Sprijinirea UAT-urilor în vederea
absorb iei de

Asigurarea transparen ei şi diseminarea informatiilor referitoare la
sursele de finan are disponibile prin POR 2014 – 2020

fonduri europene pentru
perioada 2014-2020

Furnizare r spunsuri la solicit ri de informa ii cu privire la
oportunitatile de finantare disponibile prin POR 2014 -2020

Termen

Entitate
responsabila
Agen ia de Dezvoltare

2.
Permanent

Regional Nord Est

Actualizare si administrare site ADR Nord –Est dedicat Regio
www.inforegionordest.ro
Organizarea a 2 conferin e regionale dedicate Programului
Opera ional Regional 2014 - 2020

Trim II, IV 2016

Organizarea a 12 sesiuni de informare dedicate potentialilor
beneficiari POR 2014 – 2020
Transmitere informa ii membrilor Re elei comunicatorilor REGIO
Nord – Est

Anul 2016

Informare privind aplicarea şi implementarea proiectelor pe
Domeniile Majore de Interven ie delegate din POCU 2014-2020
Asigurare help-desk beneficiari / poten iali beneficiari prin mail, fax,
telefonic sau întâlniri fa în fa .
Oferire informa ii actualizate privind finan area prin POSDRU
Prezentare informa ii tehnice privind modul de implementare a
acestora beneficiarilor de proiecte finan ate prin POCU 2014-2020
. Asigurare help-desk beneficiari / poten iali beneficiari prin mail,
fax, telefonic sau întâlniri fa în fa
Informarea mediului de afaceri cu privire la sursele de finan are
existente Participarea la sesiuni de informare ale organismelor
intermediare.Diseminarea informa iilor privind liniile de finan are
c tre agen ii economici
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Permanent
OIR POSDRU Regiunea
Nord-Est

Camera de Comer şi
Industrie Bac u

CAPITOLUL 12. Românii de pretudindeni
Nr.
crt.
1

2

Obiectiv
Promovarea parteneriatelor de
cooperare internationala

Intarirea legaturii cu romanii din
afara frontierilor tarii si
afirmarea
Identitatii culturale a romanilor

Actiunea
Sprijinirea ONG-urilor cat si autoritatilor locale in vederea incheierii
de protocoale de colaborare si accesare de fonduri europene

Sprijinirea ansamblurilor folclorice din judetul Bacau pentru a
participa la festivaluri internationale
Intocmirea unei baze de date cu elevii din judetul Bacau care au
parintii plecati la munca in strainatate
Sprijinirea proiectelor care incurajeaza implicarea organizatiilor
neguvernamentale bacauane in programe cu impact civic-formativ
Monitorizarea activitatii serviciului public comunitar pentru
eliberarea pasapoartelor simple (cu axare pe lunile aprilie, august
si decembrie ) cand romanii de pretutindeni se intorc acasa
Asigurarea accesului la beneficiile de asisten social pentru
romînii care lucreaz în comunitatea european prin întocmirea şi
eliberarea la termen a formularelor necesare .
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Termen
Permanent

Entitate
responsabila
Institutia Prefectului
Bacau şi serviciile
publice deconcentrate
cu atribu ii în domeniu

CAPITOLUL 13. IT
Nr.
crt.
1.

Obiectiv
Modernizarea infrastructurii de
comunicatii si sporirea
calitativa si cantitativa a
serviciilor de comunicatii
electronice

Actiunea

Termen

Promovarea schimbului electronic de documente în administra ia
public .
Informarea si sustinerea autoritailor locale si judetene pentru a
accesa programul de construire de "orase si judete digitale ", care
sa contribuie la scaderea costurilor si eficientizarea actului de
guvernare .

Entitate
responsabila
Institutia Prefectului
Bacau şi serviciile
publice deconcentrate

Permanent

Sprijinirea autoritatilor locale in vederea accesarii de fonduri pentru
modernizarea serviciilor de comunicatii .
Monitorizarea implementarii Punctului de contact unic electronic,
care simplifica si accelereaza procedurile administrative pentru
obtinerea de autorizatii (Directiva serviciilor 123/2006).
-

2.

Promovarea pe scar larg a
mecanismelor electronice de
plat

conversia în format digital a c r ilor funciare şi a planurilor
de amplasament şi delimitare
realizarea sistemului de siguran în caz de dezastru
Implementarea unei aplica ii de management al
documentelor
Introducerea formularelor on-line, perfec ionarea e-peti ie,
crearea info-chioşcurilor şi a sistemului de ticketing

Promovarea interac iunii institu iilor cu cet enii prin servicii eguvernare
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Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliar
Bacau
2016

Institutia Prefectului
Bacau şi serviciile
publice deconcentrate

Nr.
crt.
2.

Obiectiv
Promovarea pe scar larg a
mecanismelor electronice de
plat

Actiunea
Sprijinirea autoritatilor locale in vederea accesarii de fonduri pentru
modernizarea serviciilor de comunicatii .
Utilizarea aplica iei informatice de stabiliri şi pl i presta ii prin
programul EPBAS precum şi utilizarea aplica iilor informatice de
AMBP,SICA,PORTAL şi SPA prin programul Orizont .

3.

4.

Conectarea la internet sau VPN
a tuturor BCF

Asigurarea func ion rii în condi ii
optime a sta iei permanente
GPS

- configurarea calculatoarelor si a re elei pentru BCF privind
conexia la internet
- verificarea 24 ore din 24 a stabilit ii aliment rii cu energie şi a
func ion rii JUNIPER NETSCREEN 5 GT necesar pentru conexiunea
VPN
- verificarea 24 ore din 24 a stabilit ii aliment rii cu energie a
echipamentelor IT amplasate la Prim ria Bac u şi a conexiunii
internet

Termen
Permanent

Entitate
responsabila
Institutia Prefectului
Bacau şi serviciile
publice deconcentrate
Casa jude ean de
Pensii Bac u
OCPCI Bacau

PREFECT

SUBPREFECT

INTOCMIT Volcescu Elena
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