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 INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL VASLUI 
                          

  PLANUL DE AC IUNI AL JUDE ULUI VASLUI PE ANUL 2017 
 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DERIVATE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

 (publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 04 ianuarie 2017) 
 
 
CAPITOLUL 1 – POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institu ia 
responsabil  
(parteneri) 

Termen de realizare 

Buget  
Obiectiv  1 – Creşterea eficien ei  colect rii veniturilor bugetului general consolidat 

1 Monitorizarea colectării crean elor bugetare în vederea întreprinderii de măsuri operative pentru 
realizarea programului de încasări a veniturilor bugetare; 

 

A.J.F.P. Vaslui 
Structurile 

operative de 
specialitate din 

cadrul A.J.F.P.  şi a 
unită ilor fiscale 

teritoriale 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

2. Urmărirea respectării înlesnirilor la plată şi efectuării plă ilor curente, începerea sau continuarea 
executării silite a debitorilor care au pierdut înlesnirile 

A.J.F.P. Vaslui 

Structurile 
operative de 

specialitate din 
cadrul A.J.F.P.  şi a 

unită ilor fiscale 
teritoriale 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

3. Monitorizarea contribuabililor cu risc ridicat de generare a arieratelor  

 
A.J.F.P. Vaslui 

Structurile 
operative de 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 
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specialitate din 
cadrul A.J.F.P.  şi a 

unită ilor fiscale 
teritoriale 

4. Dezvoltarea schimbului de informa ii  cu autorită ile şi institu iile publice care de in date şi 
informa ii cu privire la bunurile mobile şi imobile ale debitorilor în scopul aplicării măsurilor legale 
de recuperare a acestora 

A.J.F.P. Vaslui 

Structurile 
operative de 

specialitate din 
cadrul A.J.F.P.  şi a 

unită ilor fiscale 
teritoriale 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

5. Monitorizarea lunară, la nivelul aparatului propriu, a intei indicatorilor de performan ă asocia i 
activită ilor de administrare a veniturilor  

 
 

A.J.F.P. Vaslui 
Structurile 

operative de 
specialitate din 

cadrul A.J.F.P.  şi a 
unită ilor fiscale 

teritoriale 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

Obiectiv 2 – Indrumarea şi sprijinirea unit ilor administrativ – teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi execu ia acestora, precum şi a 
bugetelor celorlalte institu ii publice din jude  
6 Verificarea, analiza, centralizarea şi transmiterea la MFP a raportărilor depuse de U.A.T. privind 

plă ile restante şi arieratele; 
A.J.F.P. Vaslui 

Trezorerie şi 
Contabilitate 

Publică 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

7 Raportarea la MFP a situa iilor privind:  

execu ia operativă a contului Trezoreriei Statului; contul de execu ie a cheltuielilor bugetului de stat 
şi a proiectelor de buget local; execu ia bugetelor locale pe ansamblul jude ului Vaslui şi a situa iei 
disponibilită ilor existente în excedentul unită ilor administrativ-teritoriale 

A.J.F.P. Vaslui 

Trezorerie şi 
Contabilitate 

Publică 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

8 Verificarea, centralizarea şi raportarea la MFP a situa iilor privind conturile de execu ie lunare a 
conturilor de execu ie a creditelor interne şi externe şi a veniturilor şi cheltuielilor în afara bugetului 
local, raportate de către unită ile administrativ – teritoriale 

A.J.F.P. Vaslui 

Trezorerie şi 
Contabilitate 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 
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Publică 
9 Monitorizarea cheltuielilor de personal la unită ile administrativ- teritoriale A.J.F.P. Vaslui 

Trezorerie şi 
Contabilitate 

Publică 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

Finan e 
Obiectiv 3- Combaterea evaziunii, fraudei fiscale, indisciplinei financiare,precum şi a oric ror altor forme de evitare a declar rii şi pl ii 
obliga iilor fiscale 
Capitolul I. AC IUNI DE INSPEC IE FISCAL  
10 Efectuarea de inspec ii fiscale în vederea verificãrii cu prioritate a contribuabililor din domeniile cu 

risc fiscal ridicat pe baza analizei de risc perfecionate: 

 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – inspec ie 

fiscală 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

11 Efectuarea de inspectii fiscale, conform competentelor, în baza informa iilor transmise de alte 
institutii ale statului  

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – inspec ie 

fiscală 

In func ie de 
comunicări şi 
competen e 

12 Organizarea si desfăşurarea de ac iuni operative si inopinate la unitãtile si subunitãtile 
contribuabililor sau la oricare alte locuri în care acestia desfãsoarã activitãti producãtoare de 
venituri. 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – inspec ie 

fiscală 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

13 Dezvoltarea unor arii noi de control – controlul  electronic şi controlul documentar ; A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – inspec ie 

fiscală 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

14 Intensificarea ac iunilor de verificare a pre urilor de transfer în cazul contribuabililor afilia i care 
înregistrează pierderi structurale pentru cuprinderea cu prioritate a acestora în planul  de control; 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – inspec ie 

fiscală 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 
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15 Imbunătă irea calită ii actelor de control. Analiza actelor de control intocmite, obligatii de plata  
stabilite suplimentar, evaluarea eficien ei şi a rezultatelor obtinute; 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – inspec ie 

fiscală 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

16 Analiza periodică a sesizărilor penale transmise către Parchet sau Politie, identificarea formelor noi 
de manifestare a evaziunii fiscale şi mãsuri de combatere 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – inspec ie 

fiscală 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

Capitolul II ALTE AC IUNI 
17 Creşterea eficacită ii sanc iunilor – aplicarea sanc iunilor pentru nedepunerea sau depunerea cu 

întârziere a declara iilor fiscale ; creşterea  gradului de recuperare a obliga iilor bugetare rezultate 
din evaziune fiscală 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – Colectare 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

18 Intensificarea dispunerii măsurilor asiguratorii de către organele fiscale competente  A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – inspec ie 

fiscală 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

Obiectiv 4- Imbun t irea şi stimularea conform rii la declarare şi plat  
19 Monitorizarea permanentă a comportamentului contribuabililor în ceea ce priveşte declararea şi plata 

obliga iilor fiscale, prin dezvoltarea sistemului informatic existent la nivelul unită ilor fiscale 
teritoriale 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – Colectare 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

20 Stimularea depunerii on-line a declara iilor şi a plă ilor electronice, îndrumarea contribuabililor 
pentru utilizarea sistemelor moderne de declarare şi plată; 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – Colectare 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

21 Continuarea aplicării sistemului de înlesniri la plata obliga iilor pentru contribuabilii afla i în 
dificultate generată de lipsa temporară a disponibilită ilor băneşti; 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – Colectare 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

22 Îmbunătă irea gestionării arieratelor fiscale prin creşterea ratei veniturilor bugetare colectate prin 
aplicarea procedurilor de executare silită; 

A.J.F.P. Vaslui Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 
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Şef Administra ie 
adjunct – Colectare 

23 Îmbunătă irea activită ii privind asisten a fiscală a contribuabililor în vederea: 
-creşterii gradului de conformare voluntară la plata obliga iilor fiscale  
- creşterii gradului de depunere voluntară a declara iilor fiscale 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – Colectare 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

24 Intensificarea mediatizării legisla iei fiscale cu scopul informării contribuabilior asupra drepturilor şi 
obliga iilor lor în rela ia cu administra ia fiscală; 

A.J.F.P. Vaslui 

Şef Administra ie 
adjunct – Colectare 

Trim.I, trim.II, trim.III, 
trim.IV 

Obiectiv 5- Realizarea programului na ional de cadastru şi carte funciar   
25 Accentuarea activită ii de marketing privind imaginea şi activitatea O.C.P.I. Vaslui prin articole de 

presă, apari ii tv, etc. 
O.C.P.I. Vaslui trim. I, trim. II, trim. 

III și trim. IV 
26 Continuarea lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul Programului na ional de cadastru şi carte 

funciară, demarat la sfarsitul anului 2016, prin finalizarea contractelor de prestari servicii pentru care 
au fost prelungite termenele de executie pana la data de 30.06.2017 si incheierea de noi contracte cu 
UAT-urile care nu au demarat aceasta actiune in anul 2016. 
 

A.N.C.P.I. si 
O.C.P.I. Vaslui 

trim. I, trim. II, trim. 
III și trim. IV, 
reprezintă o prioritate a 
Agen iei Na ionale de 
Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară 

27 Demararea programului na ional de cadastru şi carte funciară în scopul eliberării certificatelor pentru 
înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale, al 
întocmirii documenta iilor cadastrale şi înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară  la 4 comune din jude ul Vaslui, respectiv Ciocani, Perieni, Vultureşti şi 
Ştefan cel Mare.  

A.N.C.P.I. si 
O.C.P.I. Vaslui 

trim. I, trim. II, trim. 
III și trim. IV, 
reprezintă o prioritate a 
Agen iei Na ionale de 
Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară 

28 Îmbunătă irea cadrului legislativ privind activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară, prin 
promovarea de ordine, regulamente, instruc iuni şi procedure noi 

A.N.C.P.I. trim. I, trim. II, trim. 
III și trim. IV 
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CAPITOLUL 2 – ECONOMIE. COMER  I RELA II INTERNA IONALE. PROTEC IA CONSUMATORULUI 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr. 1: Stimularea dezvolt rii socio-economice a jude ului prin înt rirea parteneriatului cu comunit ile locale din Republica Moldova 

1 
Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul Acordurilor de cooperare între Consiliul jude ean 
Vaslui şi Consiliile raionale din Republica Moldova 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim I, trim II 
trim III, trim IV 

2 
Sprijinirea proiectelor de dezvoltare locală a autorită ilor publice locale partenere din Republica 
Moldova  

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim I, trim II 
trim III, trim IV 

Obiectivul nr. 2: Dezvoltarea mediului de afaceri prin strategii axate pe interna ionalizare, promovarea exporturilor şi atragerea investi iilor 
str ine 
3 Organizarea Conferin ei AFACERI.RO, în colaborare cu ARHIPELAGO şi ASOCIA IA PENTRU 

POMOVAREA ECONOMIEI CUNOAŞTERII în cadrul căreia vor fi dezbătute teme de actualitate 
privind promovarea, interna ionalizarea şi tendin ele actuale de dezvoltare a afacerilor- aprilie 2017 

CCIA Vaslui trim. II  

4 Organizarea unei misiuni economice la Chişinău, în vederea participării, la manifestarea expozi ională 
FABRICAT ÎN MOLDOVA şi la FORUMUL DE AFACERI BILATERAL ROMÂNIA-
REPUBLICA MOLDOVA- 1-2 februarie 2017 

CCIA Vaslui trim. I 

5 Interna ionalizarea afacerilor: ini ierea/participarea la proiecte privind misiuni economice organizate 
în ări şi zone de interes ale comunită ii de afaceri locale şi regionale, împreună cu parteneri na ionali 
şi interna ionali- semestrele I- II 2017 

CCIA Vaslui trim. I, II 

6 Organizarea următoarelor work-shops din seria de seminarii dedicate prevenirii insolven ei şi 
incapacită ii de plată - iunie, septembrie, decembrie 2017 

CCIA Vaslui trim. II , III, IV 

7 Ini ierea, sau includerea în cadrul unor evenimente de afaceri mai mari, de întâlniri-dezbateri cu 
reprezentan i ai principalelor ramuri economice (industrie, agricultură, construc ii, servicii) în vederea 
identificării problemelor specifice şi a modalită ilor de solu ionare a lor-  martie-decembrie 2017 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr. 3: Revitalizarea activit ii de formare profesional  
8 Explorarea zonei de învă ământ dual prin identificarea nevoii de for ă de muncă calificată din partea 

intreprinderilor, prezentarea acesteia deciden ilor la nivelul ISJ Vaslui în vederea organizării de clase 
corespunzătoare de învă ământ profesional şi tehnic 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV 

9 Activitati in colaborare cu ISJ si comitete/comisii din care face parte in baza protocolului de 
colaborare semnat intre CCIA Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Jude ean Vaslui 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV 

10 Derularea de programe de formare profesionala, in  baza cererii de calificare/perfectionare de pe piata  CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV 
Protec ia consumatorului 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr. 4: Program privind dezvoltar ea i asigurarea drepturilor consumatorilor 
11 Desfăşurarea activită ilor de supraveghere a pie ei pentru produse şi servicii: 

- verificarea dispozi iilor legale privind protec ia consumatorilor referitoare la securitatea produselor 
şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de 
controale pe pia ă la producători, importatori, distribuitori, vanzători, prestatori de servicii, inclusiv 
servicii financiare, şi în unită ile vamale, având acces în locurile în care se produc, se depozitează ori 
se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare 
la acestea, exceptie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul 
produselor alimentare; 
- constatarea contraven iilor şi dispunerea măsurilor de limitare a consecin elor producerii, prestării 
serviciilor, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare 
şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordan ă cu dispozi iile legale din domeniile 
de activitate ale CJPC Vaslui, prin aplicarea sanc iunilor contraven ionale prevăzute de lege, sesizarea 
organele de urmărire penală ori de câte ori se constată încălcări ale legii penale. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 
Consumatorilor 

Vaslui 
 
 

trim. I, trim. II, 
 trim. III şi trim. IV 

12 
Participarea la activitatea sistemului RAPEX de schimb rapid de informa ii privind produsele 
periculoase, între Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 
Consumatorilor 

Vaslui 

trim. I, trim. II, 
 trim. III şi trim. IV 

13 

Solu ionarea reclama iilor primite de la consumatori 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 
Consumatorilor 

Vaslui 

trim. I, trim. II, 
 trim. III şi trim. IV 

Obiectivul nr. 5:  Program privind dezvoltarea instrumentelor de informare, educare i evaluare a gradului de satisfac ie a consumatorilor  
14 Desfăşurarea de activită i de informare şi educare a cetă enilor privind drepturile pe care le au în 

calitate de consumatori, de exemplu: 
- Informarea şi educarea cu ocazia rezolvării reclama iei i prin punctual de informare amenajat la 
sediul CJPC Vaslui; 
- Activită i organizate cu ocazia Zilei Interna ionale a Consumatorilor – 15 martie; 
- Ac iuni de informare în şcoli; 
- Diverse colaborări cu mass-media.    

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 
Consumatorilor 

Vaslui 

trim. I, trim. II, 
 trim. III şi trim. IV 
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CAPITOLUL 3 – FONDURI EUROPENE 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul 1:  Cre terea gradului de absorb ie a fondurilor europene.  
Finalizarea proiectelor începute 
1 Implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2015/2016 Instituția Prefectului 

jud. Vaslui 
Trim I,II 

2 Depunerera aplicatiei pentru mentinerea Centrului Europe Direct pentru perioada 2018-2020 CJ Vaslui Dec 2017 
3 Implementarea proiectului " coala te face om" C.J. Vaslui Trim I  
4 Implementarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Jude ean de Urgen ă 

Vaslui" 
C.J. Vaslui trim I  

5 Asigurarea functionalitatii, mentenanta si intretinerea obiectivelor finalizate, finantate din fonduri 
europene 

CJ Vaslui 
Muzeul Vasile Parvan 

Birlad; SJU Vaslui 
CAMS Codaesti 
CSEI Negresti 

Permanent 

Obiectiv nr. 2 Preg tirea proiectelor şi accesarea fondurilor post-aderare 2014-2020 
6  Realizarea documentatiei si accesarea fondurilor europene prin POR 2014-2020 pentru obiectivul 

“Extindere spațiu UPU/SMURD la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” 
C.J. Vaslui 
SJU Vaslui 

 2017 

7 Realizarea documentatiei si accesarea fondurilor europene prin POR 2014-2020 pentru obiectivul 
„Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii profesionale speciale „Sf. Ecaterina” Husi” 
 

CJ Vaslui 2017 

8 Realizarea documentatiei si accesarea fondurilor europene prin POR 2014-2020 pentru obiectivul 
"Complex de servicii pentru persoane varstnice Vaslui" 

C.J. Vaslui 
DGASPC Vaslui 

2017 

9 Realizarea documentatiei si accesarea fondurilor europene prin POR 2014-2020 pentru obiectivul 
"Complex de servicii pentru persoane varstnice Birlad" 

C.J. Vaslui 
DGASPC Vaslui 

2017 

10 Finalizarea si depunerea proiectului „Reabilitare şi modernizare Drum strategic jude ean Bârlad- 
Laza- Codăeşti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” 

C.J. Vaslui 2017 

11 Realizarea documentatiei si accesarea fondurilor europene prin POR 2014-2020 pentru obiectivul 
„Cre terea eficienței energetice a imobilului  „CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui 

C.J. Vaslui 2017 

12 Realizarea documentatiei si accesarea fondurilor europene prin POC RO-MD 2014-2020 pentru 
obiectivul „Complex Muzeal Satul Moldovenesc” 

C.J. Vaslui 2017 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

13 Realizarea documentatiei si accesarea fondurilor europene prin POR 2014-2020 pentru obiectivul 
„Centrul comunitar integrat socio- medical Ghermăne ti” 

C.J. Vaslui  
2017 

14 Realizarea documentatiei si accesarea fondurilor europene prin POC RO-MD 2014-2020 pentru 
obiectivul „Reabilitare şi dotare Muzeul Vasile Pârvan – Casa Sturdza Bârlad” 

C.J. Vaslui 
Muzeul Vasile Parvan 

Birlad 

2017 

15 Pregatirea si depunerea proiectului pentru certificarea sistemului de management al calitatii la 
Consiliul Judetean Vaslui, in cadrul POCA 2014-2020 

CJ Vaslui Trim I 2017 

16 Identificarea si accesarea altor surse de finantare pentru obiectivele de dezvoltare ale judetului CJ Vaslui Permanent 
17 Accesarea finanțării proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Hu i” UAT  Municipiul 

Husi 
Trim IV 2017 

18 Accesarea finanțării proiectului “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Hu i, județul Vaslui” 

UAT  Municipiul 
Husi 

Trim IV 2017 

19 Achiziții utilaje pentru servicii de gospodărire din fonduri nerambursabile UAT Bălteni Trim IV 2017 
20 Achiziții utilaje pentru servicii de gospodărire din fonduri nerambursabile UAT Epureni  Trim II, IV 2017 
Obiectivul nr. 3: Cresterea gradului de informare a diferitelor grupuri tinta cu privire la domeniul afaceril or europene 
21 Actiuni de informare (seminarii, simpozioane, Săptămâna Erasmus+, “Ziua Europei”, “Ziua limbilor 

străine”, “Zilele Francofoniei” etc.) pentru promovarea conceptului de integrare europeana a 
învă ământului prin intermediul programelor comunitare de educa ie şi formare profesională 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Autorită i locale şi 
jude ene 

Trim. I, II, IV 

22 Consiliere / consultan ă pentru găsirea de parteneri, elaborarea proiectelor,completarea dosarelor de 
candidatură,managementul de proiect (pentru şcolile care au proiecte în derulare) în cadrul 
programelor comunitare (Erasmus+, FRDS, POCU, POR) 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

 

Trim. I, II, IV 

23 Organizarea de cursuri de formare pe tema scrierii de propuneri de proiecte şi a managementului 
proiectelor finan ate din fonduri europene 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

CCD Vaslui 

Trim. I, II, IV 

24 Organizarea de activită i de diseminare a exemplelor de bune practici în cadrul proiectelor europene în 
derulare, în re eaua şcolară din jude ul Vaslui (Erasmus+/KA1 şi KA2, POCU) 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

CCD Vaslui 

Trim. I, II, IV 

25 Ziua Europei –  concertul aniversar, „Od  Europei”, se adresează tinerilor talentati si publicului 
larg din jude ul Vaslui.  Tematica aleasă este „10 ani de la integrarea Romaniei in UE”, promovarea 
valorilor europene 

Europe Direct Vaslui, 
Consiliul jude ean 

Vaslui, 

trim. II 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Primaria Vaslui, 
Inspectoratul Şcolar al 

Judeului Vaslui, 
Palatul Copiilor 
Vaslui, Centrul 
Judetean pentru 
Conservarea si 

Promovarea Culturii 
Traditionale Vaslui 

26 Şcoala de afaceri pentru copii” are ca temă „Un nou impuls pentru locuri de muncă, cre tere i 
investiții” si vizeaza dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul elevilor vasluieni. Actiunea 
cuprinde 4 sesiuni de informare cu privire la fondurile europene destinate antreprenorilor şi la 
întemeierea planurilor de afaceri, un concurs de planuri de afaceri si o tab r  educa ional , în 
afara jude ului. Actiunea se adresează elevilor din judetul Vaslui.  
 

Europe Direct Vaslui, 
Consiliul jude ean 

Vaslui, 
Inspectoratul Şcolar al 

Judeului Vaslui, 
Centrul de Informare 

Europe Direct NE 

trim. III 

27 S pt mâna European  a Mobilitatii: „Copil în Europa mea”, cuprinde 2 concursuri de desene pe 
asfalt şi 2 ateliere de lucru pe tema “simbolurilor si valorilor europene”. Acestea se adresează copiilor 
cu nevoi speciale din jude .  

Europe Direct Vaslui, 
Consiliul jude ean 

Vaslui, 
DGASPC Vaslui 

trim III 

28 Site-ul de internet www.europedirectvaslui.ro Centrul Europe Direct  
Vaslui 

permanent 

29 Editarea si distribuirea buletinului „Europa in direct” o data la 2 luni Centrul Europe Direct  
Vaslui 

permanent 

30 Pagina de facebook Europe direct Vaslui Centrul Europe Direct  
Vaslui 

permanent 

31 Producerea şi distribuirea de materiale promo ionale Centrul Europe Direct  
Vaslui 

permanent 

32 „BUNI- PE- NET”, editia a II-a - 4 seminarii de instruire, destinate persoanelor vârstnice din 
jude ul Vaslui, cu scopul de a contribui la dobândirea independen ei acestora prin dezvoltarea 
competen elor în utilizarea calculatorului şi internetului,  la creşterea gradului de alfabetizare digitală, 

Europe Direct Vaslui, 
Consiliul jude ean 

Vaslui, 

trim. III 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

a competen elor şi incluziunii digitale şi sociale şi la facilitarea vie ii acestora.  
 

DGASPC Vaslui 

33 „Erasmus, un plus la educa ie”,   cuprinde un târg educa ional şi o conferin , adresate Scolilor 
Gimnaziale si Liceelor din judet. Tema acestei actiuni o reprezinta “Erasmus + la 30 de ani”.  

Europe Direct Vaslui, 
Consiliul jude ean 

Vaslui, 
Inspectoratul Şcolar al 

Judeului Vaslui 

trim. IV 

34 Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă sub egida 
Agen iei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – Locuri de muncă sănătoase pentru toate 
vărstele. 

Inspectoratul 
Teritorial de Munca 

Vaslui 

Trim. III - IV  

35 Actualizare secțiune de specialitate din cadrul site-ului www.prefecturavaslui.ro – buletin informativ Instituția Prefectului 
jud. Vaslui 

permanent 

36 Informare şi consultan ă la birou, prin adrese, prin mijloace electronice Instituția Prefectului 
jud. Vaslui 

permanent 

37 Informarea potențialilor beneficiari PNDR 2014 - 2020 Oficiul Județean 
pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 
Vaslui 

permanent 

 
 
CAPITOLUL 4 – TURISM 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr.1: Promovarea jude ului Vaslui ca destinatie turistic  
1 Diseminarea informaiilor cu privire la oportunită ile de turism în judeul Vaslui prin Centrul de 

informare turistică al Consiliului Judeean Vaslui 
Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui 

TrimI, Trim.II 
Tim.III, TrimIV 

2 Diseminarea informaiilor cu privire la oportunită ile de turism în municipiul Vaslui prin Centrul de 
informare turistică al Primăriei municipiului Vaslui 

UAT municipiul 
Vaslui 

TrimI, Trim.II 
Tim.III, TrimIV  

Obiectivul nr.2: Dezvoltarea infrastructurii de turism  
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

3 Crearea unui centru de informare pentru înscrierea în circuitul turistic a monumentului istoric Biserica 
Sfinții Împărați Constantin i Elena i a muzeului sătesc 

UAT Vutcani Trim.II 
TrimIV 

4 Crearea unui traseu pentru bicicli ti în parteneriat cu Ocolul Silvic UAT Vutcani 
Ocolul Silvic Hu i 

Trim.II 
TrimIV 

 
CAPITOLUL 5 – POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr.1: Stimularea dezvolt rii sectorului IMM 
1 Stimularea contactelor între firme prin organizarea de evenimente expoziionale Centrul de Resurse 

pentru Afaceri Vaslui 
TrimI, Trim.II 

Tim.III, TrimIV 
2 Susinerea mediului de afaceri prin închirierea de spaii pentru birouri şi produc ie în incinta Centrului 

de Resurse pentru Afaceri Vaslui  
Consiliul jude ean 

Vaslui 
TrimI, Trim.II 

Tim.III, TrimIV 
3 Organizarea de întâlniri ale mediului de afaceri cu serviciile publice deconcentrate si autoritățile 

administrației publice locale 
Instituția Prefectului – 

jud. Vaslui 
permanent 

Obiectivul nr. 2: Promovarea CCIA Vaslui drept centru de servicii în sprijinul mediului de afaceri şi creşterea calit ii serviciilor CCIA Vaslui 
4 Realizarea de activită i de promovare şi creştere a calită ii serviciilor de consiliere şi asisten ă oferite 

mediului de afaceri de către CCIA Vaslui prin centrele specializate 
Camera de Comerț, 

Industrie i 
Agricultură (CCIA) 

Vaslui 

trim. I, II, III, IV 

5 Promovarea şi colaborarea cu ROMEXPO SA (şi parteneri locali şi regionali) la organizarea de 
manifestări comerciale şi expozi ii, ob inerea de facilită i pentru participarea expozan ilor din jude ul 
Vaslui la aceste manifestări- ianuarie-decembrie 2017 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV 

6 Consultan ă acordată persoanelor fizice si juridice privind infiintarea de societati comerciale si PFA, 
II, IF precum si modificari survenite in cadrul acestora; solutionarea litigiilor prin Curtea de Arbitraj 
Comercial; emiterea de certificate de origine, forta majora si alte certificari; înscrieri in Arhiva 
Electronica de Garantii Reale Mobiliare; organizarea de evenimente la cerere pentru mediul de 
afaceri; atragerea de noi membri ai CCIA Vaslui 

CCIA Vaslui permanent 

7 Realizarea de mape care sa contina toate serviciile CCIA Vaslui si distribuirea lor cu ocazia CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

evenimentelor organizate de Camera, sau la care CCIA Vaslui participă 
8 Organizarea TOPULUI FIRMELOR VASLUI 2016- noiembrie 2017 CCIA Vaslui  trim. IV  
 
 
CAPITOLUL 6 – POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII I JUSTI IEI SOCIALE 
  
Nr. 
crt. 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institu ia responsabil  
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr. 1 - Creşterea gradului de ocupare şi a competen elor profesionale ale persoanelor în c utarea unui loc de munc  pe pia a intern  a 
muncii  

1. Medierea locurilor de muncă- medierea persoanelor neîncadrate în muncă, în vederea ocupării unui 
loc de muncă corespunzator cu pregătirea, aptitudinile, experien a şi interesele acestora 

AJOFM Vaslui Trim.I, trim.II, 
trim.III, trim.IV 

2. Organizarea burselor locurilor de muncă  AJOFM Vaslui Trim.II, trim.IV,  
3. Informarea şi consilierea în carieră AJOFM Vaslui Trim.I, trim.II, 

trim.III, trim.IV  
4. Formarea profesională – organizarea de cursuri de formare profesională, prin cuprinderea unui 

număr sporit de şomeri în cursuri de specializare, calificare şi recalificare prin intermediul 
furnizorilor autoriza i de formare / centre regionale de formare profesională 

AJOFM Vaslui Trim.I, trim.II, 
trim.III, trim.IV  

5. Stimularea persoanelor din eviden a Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Muncă în vederea 
încadrării / ocupării 

AJOFM Vaslui Trim.I, trim.II, 
trim.III, trim.IV  

6. Stimularea agen ilor economici de a încadra, prin subventionarea locului de muncă, persoane 
provenind din diferite categorii  defavorizate de pe pia a for ei de muncă 

AJOFM Vaslui Trim.I, trim.II, 
trim.III, trim.IV  

Obiectivul nr. 2 - Facilitarea accesului persoanelor în c utarea unui loc de munc  pe pia a muncii din str in tate 

7. Informarea, consilierea si medierea personelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe pia a muncii 
din străinătate 

AJOFM Vaslui Trim.I, trim.II, 
trim.III, trim.IV  

Obiectivul nr. 3 - Creşterea gradului de vizibilitate al Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc  Vaslui 
8. Dezvoltarea profesionistă continuă a paginii proprii de internet www.vaslui.anofm.ro. Această 

pagină cuprinde informa ii utile privind serviciile oferite, programele şi activită ile din cadrul 
AJOFM Vaslui 
Desfasurarea de activitati de promovare a serviciilor oferite de AJOFM Vaslui 

AJOFM Vaslui Trim.I, trim.II, 
trim.III, trim.IV  

http://www.vaslui.anofm.ro/
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Obiectivul nr.4  - Campanii europene 

9.  Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele. Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

Trim. I - IV  

10. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă sub egida 
Agen iei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – Locuri de muncă sănătoase pentru toate 
vărstele. 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

Trim. III - IV  

Obiectivul nr. 5 - CAMPANII NA IONALE ÎN DOMENIUL SECURIT II ŞI S N T II ÎN MUNC  
11. Campanie na ională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce prive te informarea 

şi instruirea lucrătorilor  
Inspectoratul Teritorial 

de Munca Vaslui 
 

Trim. I - IV  
12. Campanie na ională privind implementarea în sistemul de învă ământ a proiectului „Valen e 

culturale în domeniul securită ii şi sănătă ii în muncă”. 
Inspectoratul Teritorial 

de Munca Vaslui 
 

Trim. I - IV  

13. Campanie na ională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înăl ime în 
şantierele temporare şi mobile. 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

 
Trim. II - IV  

Obiectivul nr.6. - CAMPANII NA IONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIE EI 
14. Campanie na ională de supravegherea pie ei produselor industriale din domeniul de competen ă al 

Inspec iei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de către Comisia 
Europeană. 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

 
Trim. I - IV  

Obiectivul nr. 7. - CAMPANII NA IONALE ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC  
15. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii 

susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor ( construc ii, industria textilă, 
prestări servicii, industria alimentară şi panifica ie, industria lemnului, comer , pază, transport rutier 
de marfă şi persoane, unită i care desfăşoară activită i în sta iuni montane şi de pe litoral, cabinete 
medicale, fabricarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare, unită i care desfăşoară activitate pe timpul 
nop ii (baruri, discoteci, jocuri de noroc, unită i de comer  cu program non stop, unită i distribu ie 
carburant), grădini e cu program prelungit). 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

(Serviciul de 
Investigare a Fraudelor) 
 

 
 
 

Trim. I - IV  

16. Campanie privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr. 25/2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României i pentru modificarea i 
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. 
 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

(Biroul ptr. Emigrari 
Vaslui) 

 
Trim. I - IV  

17. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Directivei 
2014/67/UE privind asigurarea aplicării  Directivei nr. 96/71/CE privind detaşarea salaria ilor în 
cadrul prestării de servicii. 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

 
Trim. 

III - IV  
18. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii  nr. Inspectoratul Teritorial  
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52/2011, privind exercitarea unor activită i cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi 
completată şi a normelor de aplicare a acesteia. 

de Munca Vaslui Trim. II - III  

19. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale privind 
registrul general de evidență al salariaților. 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

 
Trim. I - IV  

20. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale privind 
încheierea modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea i transmiterea în registrul general de 
evidență a salariaților, a contractelor individuale de muncă cu timp parțial. 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

 
Trim. I - II  

Obiectivul nr. 8. - AC IUNI ÎN DOMENIUL SECURIT II ŞI S N T II ÎN MUNC  
21. Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc i a 

 măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă. 
Inspectoratul Teritorial 

de Munca Vaslui 
 

Trim. I - IV  

22. Ac iune de con tientizare i control cu privire la utilizarea corectă a 
 produselor cu conținut de silice cristalină. 

Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui 

 
Trim. II - IV  

Obiectivul nr.9.  Îmbun t irea performan elor activit ii Casei Jude ene de Pensii Vaslui 

23. Eficientizarea activității de soluționare a cererilor de înscriere la pensie i a altor drepturi care se 
acordă beneficiarilor.  

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV  

24. Eficientizarea activității de plată a pensiilor i a altor drepturi de asigurări sociale. Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV  

25. Informarea permanentă a personalului privind modificările legislative  din domeniul propriu de 
competen ă 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV  

Obiectivul nr. 10  Cre terea calit ii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii. 

26. Revizuirea standardelor de timp pentru solu ionarea unei cereri: 
 reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal; 
 reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 11  Îmbun t irea sistemului de comunicare cu beneficiarii i cu reprezentan ii mass-media, pentru asigurarea unei imagini  
obiective a activit ii institu iei. 
27. Elaborarea de comunicate, informări de presă şi precizări şi monitorizarea feed-back-ului. Casa Județeană de 

Pensii Vaslui, 
Compartimentul de 
Comunicare i relații 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV  
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publice 

28. Monitorizarea comportamentului func ionarilor în relația cu beneficiarii, precum i cre terea calității 
informa iilor furnizate acestora în cadrul activității de relații cu publicul 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, 
Compartimentul de 
Comunicare i relații 
publice 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV  

29. Întâlniri periodice cu reprezentan ii organiza iilor patronale, sindicale şi de pensionari. Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, 
Compartimentul de 
Comunicare i relații 
publice 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV  

30. Diseminare/difuzare materiale informative privind func ionarea sistemului public de pensii, noută i 
legislative etc. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, 
Compartimentul de 
Comunicare i relații 
publice 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV  

31. Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice şi asigurarea disponibilității 
tuturor informa iilor necesare pe pagina web a institu iei. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, 
Compartimentul de 
Comunicare i relații 
publice 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV  

Obiectivul nr. 12.  Informarea, în domeniul propriu de competen , a persoanelor interesate cu privire la drepturile şi obliga iile ce le revin, în aplicarea 
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate social  i a acordurilor bilaterale de securitate social . 
32. Actualizarea şi diseminarea informa iilor referitoare la legisla ia europeană în domeniul coordonării 

sistemelor de securitate socială i a acordurilor bilaterale de securitate socială. 
Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 13.  Dezvoltarea  unui sistem eficient i transparent de asigurare la accidente de munc  şi boli profesionale 

33. Eficientizarea activită ii de acordare a presta iilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, 
Compartiment AMBP 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 



17 
 

34. Cre terea calită ii  serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu preponderen ă IMM-urilor. 
Diseminarea informa iilor privind sistemul de asigurare la accidente de  muncă şi boli profesionale. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, 
Compartiment AMBP 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

35. Eficientizarea activită ii privind lucrătorii migran i beneficiari ai sistemului de asigurare la accidente 
de muncă şi boli profesionale. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, 
Compartiment AMBP 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 14.  Eficientizarea activit ii de expertiz  medical  i recuperare a capacit ii de munc  

36. Aplicarea cu rigurozitate a normelor procedurale si criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de 
invaliditate. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, 
Compartimentul de 
Expertiză medicală 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 15.  Clarificarea unitar  a unor aspecte ap rute în procesul de solu ionare a problematicii specifice, la nivelul CNPP i CTP. 

37. Sesizarea in timp util a tuturor aspectelor care necesită clarificare unitară. Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii, 
Direcția Economică, 
evidență contribuabili, 
Compartiment Juridic 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 16. Implementarea, în domeniul propriu de competen , a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate social  nr. 
883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72 i a acordurilor bilaterale de securitate social  la nivel CTP. 

38. Acordarea drepturilor de asigurări sociale lucrătorilor migranți. Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii, 
Compartiment Pensii 
Internaționale 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 17. Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea existen ei în plat , în paralel, a mai multor  dosare de pen
identificarea pl ilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate par ial, de invaliditate sau de urmaş, pl i nelegale de asigur ri 

39. Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale autorită ilor competente pentru 
eviden a popula iei, în vederea identificării unor astfel de cazuri, procedând la corectarea datelor, la 
constatarea debitelor şi la  recuperarea sumelor încasate necuvenit.  

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii, 
Direcția Economică, 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 
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evidență contribuabili, 
Compartiment  
Informatică, evidență 
contribuabili 

40. Raportarea lunară a situațiilor identificate i a sumelor recuperate la DIESC/CNPP. Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii, 
Direcția Economică, 
evidență contribuabili, 
Compartiment  
Informatică, evidență 
contribuabili 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 18 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declara iilor nominale de c tre angajatori (posibile ero
posibilitatea ca o persoan  s  fie declarat  de doi angajatori sau entit i asimilate angajatorului ca fiind în dou  st ri care sunt incompatibile ex. omaj 
cu venituri de natur  salarial ). 
41. Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale autorită ilor competente pentru 

eviden a popula iei, în vederea identificării unor astfel de cazuri, procedând la măsurile necesare 
corectării acestor situații. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii, 
Direcția Economică, 
evidență contribuabili, 
Compartiment  
Informatică, evidență 
contribuabili 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

42. Raportarea lunară a situațiilor identificate i corectate la DIESC/CNPP. Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii, 
Direcția Economică, 
evidență contribuabili, 
Compartiment  
Informatică, evidență 
contribuabili 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 19 Implementarea i dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul C.J.P. Vaslui. 
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43. Actualizarea operațiunilor specifice sistemului de control managerial (proceduri, riscuri, etc.). Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii, 
Direcția Economică, 
evidență contribuabili 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 20.  Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CTP, prin promovarea ac iunilor în instan ele de judecat . 

44. Transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii către serviciile specializate din cadrul CTP, astfel 
încât, să se prevină cazurile în care instituția este executată silit. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, 
Compartiment Juridic 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 21.  Atragerea în sistem de noi asigura i pe baza contractelor de asigurare. 

45. Organizarea de ac iuni de promovare/mediatizare a beneficiilor asigurării facultative, prin toate 
canalele de comunicare. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui, Direcția 
Stabiliri Plăți Pensii, 
Direcția Economică, 
evidență contribuabili. 

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 22.   Piata Muncii – Formarea Profesional  a Adul ilor 

 
46. 

Autorizarea si monitorizarea furnizorilor de formare profesională în baza prevederilor O.G.129/2000 
privind formarea profesională a adul ilor 

AJPIS 
Vaslui 

permanent 

47. Aplicarea prevederilor H.G   Nr. 1256 din 21 decembrie 2011 privind condi iile de func ionare, 
precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară 

AJPIS 
Vaslui 

 
permanent 

Obiectivul nr. 23.  Asisten  social , protec ia copilului, familie si incluziune  
48. Sus inerea familiei în vedere creşterii copilului pană la varsta de 2, respectiv 3 ani în cazul copilului 

cu handicap, prin acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010 cu modificarile şi 
completările ulterioare. 

AJPS 
Vaslui 

permanent 

49. Asigurarea platii venitului minim garanta; plata ajutotului social, plata asigurarilor sociale de 
sanatate pentru beneficiarii ajutorului social, conform Legii nr. 416/ 2001 si a H.G. nr.50/2011  cu 
modificarile aduse de OUG 124/2011si  H.G. nr.57/2012.   

AJPS 
Vaslui 

permanent 

50. Stabilirea drepturilor la presta ii de asisten ă socială şi plata acestora la timp către beneficiari, 
conform actelor normative în vigoare – aloca ia de stat pentru copii , aloca ia familială de sustinere, 
aloca ia de plasament familial. 

 
AJPS 
Vaslui 

 
permanent 

51. Exportabilitatea presta iilor în toate ările membre ale Uniunii Europene conform Regulamentului AJPS permanent 
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Consiliului 1408/71. Vaslui 
52. Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap, conform prevederilor legale în vigoare AJPS 

Vaslui 
permanent 

53. Plata ajutoarelor financiare şi de urgen ă, finan area în cadrul programului de investi ii pentru 
institu iile de asisten ă socială, programul de subven ii şi incluziune socială finan ate din bugetul de 
stat sau alte fonduri rambursabile şi nerambursabile 

AJPS 
Vaslui 

permanent 

Obiectivul nr. 24. Inspec ie social  
54. Campanii de control bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata prestatiilor sociale . AJPIS 

Vaslui 
permanent 

55. Campanii de control privind acordarea serviciilor sociale AJPS 
Vaslui 

permanent 

Obiectivul nr. 25  Administra ie public  eficient  şi mai pu in costisitoare 
56. Aplicarea codului de etică pentru func ionarii publici AJPS 

Vaslui 
permanent 

57. Realizarea programului de perfec ionare profesională continua a func ionarilor publici în 
concordan ă cu reformă în domeniile asisten ei si protectiei sociale sociale precum şi administratie 
publica. 

AJPS 
Vaslui 

permanent 

58. Comunicarea permanentă cu autorită ile, institu iile şi alte persoane juridice cu responsabilită i în 
domeniul social 

AJPS 
Vaslui 

permanent 

59. Consiliere, informarea şi îndrumarea  persoanelor fizice în privin a drepturilor şi obliga iilor ce 
decurg din reglementările  privind presta iile sociale 

AJPS 
Vaslui 

permanent 

60. Simplificarea accesului cetă enilor la noută ile în domeniu de activitate al Agen iei Jude ene pentru 
Plati si Inspectie Sociala Vaslui, prin publicarea acestora pe site-ul institu iei www. ajpsvaslui. ro 

AJPS 
Vaslui 

permanent 

Obiectivul nr.26.  Dezvoltarea serviciilor integrate de prevenire prin înfiin area de ad posturi de zi şi de noapte pentru copiii str zii 
61. Prevenirea separării copilului de familia naturală. Primăria Băceşti, 

Hoceni, Găgeşti, 
Bogdăneşti,DGASPC 

Gala i. Asocia ia 
AURA 2010 Brăila. 

DGASPC Brăila 
.Asocia ia pentru 

Dezvoltare 
Educa ională, 

Economică şi Socială 

31.12.2017 



21 
 

Danubius Tulcea. 
Asocia ia de 

Recuperare FITOMED 
Vaslui.Inspectoratul de 

Poli ie al Jude ului 
Gala i. 

Obiectivul nr.27.  Dezvoltarea serviciilor de prevenire în vederea men inerii copilului în familia natural  
62. Acordarea de sprijin şi servicii sociale pentru familii cu copii aflate  în dificultate. C.J. Vaslui, 

D.G.A.S.P.C. Vaslui 
Permanent 

Obiectivul nr. 28.  Reducerea num rului de copii afla i în asisten  maternal  prin reintegrarea lor în familia natural  şi sprijinirea familiei extinse 
ca alternativ ; 
63. Facilitarea păstrarii legăturii copilului cu familia prin: vizite în familie,coresponden ă, participarea 

părin ilor ca invita i la diverse activită i ale copiilor din centre. 
D.G.A.S.P.C Vaslui Permanent 

Obiectivul nr. 29.  Creşterea gradului de conştientizare a copiilor asupra importan ei exercit rii dreptului de a cere informa ii, de a-şi exprima 
opinia, de a depune plângeri,  de a participa la via a comunit ii , de a-şi men ine specificul etnic şi cultural prin realizarea unor campanii de 
informare 
64. Realizarea de campanii de mediatizare a activită ilor desfăşurate în fiecare centru. 

 
D.G.A.S.P..C Vaslui, 

DGASPC Gala i. 
Asocia ia AURA 2010 

Brăila.DGASPC 
Brăila.Asocia ia pentru 

Dezvoltare 
Educa ională, 

Economică şi Socială 
Danubius Tulcea. 

Asocia ia de 
Recuperare FITOMED 
Vaslui.Inspectoratul de 

Poli ie al Jude ului 
Gala i. 

Permanent 

65. 
 

Campanii de informare a tinerilor privind orientarea profesioanlă i educația sexuală D.G.A.S.P..C Vaslui 31.12.2017 

Obiectivul nr. 30.  Responsabilizarea p rin ilor atât în prevenirea separ rii copilului de familia natural /l rgit  cât şi cu privire la drepturile şi 
obliga iile pe care le au. 
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66. Consilierea familiei naturale privind separarea copilului de familie, precum şi despre drepturile şi 
obliga iile fa ă de copiii care beneficiază de măsura de protec ie. 

D.G.A.S.P.C Vaslui Permanent 

67. Activită i de evaluare şi monitorizare a familiilor care au men inut legătura cu copiii, beneficiari ai 
unei măsuri de protec ie  în vederea reintegrării în familia naturală/ lărgită. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

Obiectivul nr.31.   Încurajarea adop iei ca m sur  alternativ  de protec ie a copilului; 
68. Clarificarea situa iei juridice pentru copiii poten ial adoptabili afla i în sistemul de protec ie  şi 

efectuarea demersurilor specifice procesului de adop ie 
D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

Obiectivul nr.32.  Dezvoltarea parteneriatului public- privat 
69. Antreprenoriat  social - o abordare strategică pentru economia socială la nivel local. D.G.A.S.P.C. Vaslui şi 

Consiliile locale 
Permanent 

Obiectivul nr.33.  Combaterea violen ei în familie 
70. Finalizarea i inaugurarea  Centrului de recuperare pentru victimele violen ei domestice în 

municipiul Vaslui, care va acorda servicii sociale specializate unui număr de minim 12 beneficiari. 
D.G.A.S.P.C. Vaslui  31.12. 

2017 
71. 

 
Campanii de prevenire a abuzului, neglijării, exploatării copiilor D.G.A.S.P.C. Vaslui, 

Inspectoratul colat 
Județean Vaslui, 
Inspectoratul de Poliție 
al Județului Vaslui, 
Direcția Sanitar 
Veterinară, 
Inspectoratul Teritorial 
de Muncă, Inspectoratul 
de Jandarmi Județean  

Perma-nent  

Obiectivul nr. 34.    Promovarea integr rii socio-profesionale a beneficiarilor de servicii, ca persoane active în m sur  de a-şi controla via a. 
72. 

 
 

Servicii de consiliere a persoanelor cu handicap şi a familiilor în vederea prevenirii institu ionalizării 
şi orientarea spre servicii potrivite nevoilor. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

73. 
 

Servicii de informare i consiliere a persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii pe piața muncii  DGASPC Vaslui 31.07.2017 

Obiectivul nr. 35 Prevenirea institu ionaliz rii persoanelor adulte aflate în dificultate prin îngrijirea în familie şi promovarea serviciilor 
alternative. 
74. Combaterea excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilită i prin promovarea imaginii acestor 

persoane, sensibilizarea  opiniei publice şi implicarea societă ii civile  în problematica acestor 
persoane. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 
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Obiectivul nr. 36.  Respectarea standardelor specifice de calitate în toate serviciile destinate persoanelor adulte; 
75. Evaluarea/reevaluarea situa iei socio-economice şi psihiatrice a beneficiarilor reziden i. D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

 76. Demararea procesului de restructurare a CRRPH Hu i  D.G.A.S.P.C. Vaslui 31.07.2017 
Obiectivul nr. 37.  Formarea/perfec ionarea personalului care lucreaz  în sistemul de protec ie a persoanelor adulte 
77. Sprijinirea personalului din domeniul protec iei persoanelor cu dizabilită i în vederea instruirii 

profesionale şi dezvoltarea abilită ilor de a lucra cu beneficiarii. 
D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

Obiectivul nr. 38.  Creşterea calit ii vie ii persoanelor vulnerabile prin  dezvoltarea parteneriatului public- privat. 
78. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri şi alte institu ii în vederea creşterii calită ii vie ii 

persoanelor vulnerabile 
Funda ia ”Alături de 
Voi” România, 
DGASPC Iaşi, 
DGASPC Vaslui, 
As.Alternative Sociale, 
As. Salva i Copiii, 
Funda ia Cote, Funda ia 
Bethany, Funda ia Star 
of Hope România şi 
Funda ia Wold Vison 
România, 

31.12.2017 

 Obiectivul nr. 39.  Continuarea procesului de restructurare a centrelor reziden iale pentru persoanele adulte cu un num r mai mare de 50 
beneficiari. 
79. Promovarea furnizării unor servicii de calitate, care să răspundă nevoilor individuale ale persoanelor 

vârstnice. 
D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

Obiectivul nr.40.  Creşterea continu  a calit ii vie ii persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice. 
80. Acordarea de sprijin şi servicii sociale  pentru bătrânii afla i în dificultate. D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

Obiectivul nr.41.  Respectarea standardelor specifice de calitate în toate serviciile destinate persoanelor adulte 
81. Evaluarea/reevaluarea situa iei socio-economice şi psihiatrice a beneficiarilor reziden i. D.G.A.S.P.C. Vaslui, 

cabinet de psihiatrie 
Permanent 

Obiectivul nr.42.   Dezvoltarea şi creşterea profesional  a  personalului. 
82. Formarea şi perfec ionarea continuă a personalului din domeniul protec iei persoanelor vârstnice. D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

Obiectivul nr.43.   Dezvoltarea parteneriatului public- privat. 
83. Dezvoltarea parteneriatelor între institu iile implicate în asisten a socială a vârstnicilor. D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

Obiectivul nr.44.  Conştientizarea comunit ilor locale cu privire la problematica persoanelor vârstnice 
84. Organizarea de campanii media de informare privind problematica persoanelor vârstnice aflate în 

dificultate. 
D.G.A.S.P.C. Vaslui şi 

Consiliile locale 
Permanent 
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CAPITOLUL 7 – POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCA IEI 
 
Nr. 
crt  

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institu ia responsabil  
( parteneri) 

Termenul de 
realizare 

Obiectivul nr.1 : Asigurarea încadr rii cu personal bine preg tit în vederea creşterii accesului la educa ie de calitate a tuturor copiilor şi 
asigurarea condi iilor necesare implement rii descentraliz rii institu ionale 
1. Identificarea domeniilor deficitare în ceea ce priveşte încadrarea cu cadre didactice calificate ISJ Vaslui Trim. IV 

2. Realizarea cadrului legislativ şi a condi iilor derulării corecte a etapelor prevăzute în calendarul 
mişcării personalului didactic 

ISJ Vaslui Trim. IV 

3. Stabilirea necesarului de posturi şi catedre în func ie de dinamica popula iei şcolare şi a ieşirilor din 
sistem 

ISJ Vaslui Trim. I 

Obiectivul nr.2: Îmbun t irea activit ilor de dezvoltare profesional  a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

4 Identificarea furnizorilor de programe de formare şi dezvoltare (ONG, universită i, CCD) ISJ Vaslui 
(ONG, universită i, 

CCD) 

Trim. IV 

5 Diversificarea ofertei de formare prin cursuri acreditate şi finan ate prin alocarea unor noi fonduri 
CCD-ului de către IŞJ şi fonduri nerambursabile europene 

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 

Trim. IV 

6 Monitorizarea conducerii unită ilor şcolare privind întocmirea Planului institu ional de dezvoltare 
profesională şi asigurarea resurselor financiare pentru 
finan area nevoilor de formare ale personalului 

ISJ Vaslui 
 

Trim. IV 

7 Acordarea de consultan ă pentru ini ierea, proiectarea i implementarea de către IŞJ , CCD, unități 
de învățământ a unor proiecte de mobilități KA1 - ERASMUS+ pentru profesori 

ISJ Vaslui Trim. IV 

8 Consilierea cadrelor didactice debutante prin activități de mentorat ISJ Vaslui Trim. I, II, IV  

9 Oferirea de consultan ă în legătură cu examenul de  definitivare în învă ământ şi cel de ocupare a 
posturilor  didactice vacante/rezervate  

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, III, 

10 Organizarea şi desfăşurarea în condi ii optime a examenului de definitivare în învă ământ ISJ Vaslui 
 

Trim. II 

11 Organizarea şi desfăşurarea în condi ii optime a examenului de titularizare ISJ Vaslui 
 

Trim. III 

12 Organizarea i desfă urarea selecției pentru ocuparea funcției de metodist ISJ Vaslui 
 

Trim. III 

13 Planificarea, coordonarea i monitorizarea inspecțiilor curente i a inspecțiilor speciale  pentru ISJ Vaslui Trim. III 
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definitivarea în învățământ  i acordarea gradelor didactice II i I.   

14 Monitorizarea introducerii în bugetul şcolilor de fonduri pentru formare continuă a cadrelor 
didactice 

ISJ Vaslui 
 

Trim. IV 

Obiectivul nr.3: Dezvoltarea competen elor manageriale ale conducerii unit ilor de înv mânt 

15 Organizarea de cursuri în domeniul managementului educa ional în colaborare cu C.C.D., cu 
institu ii de învă ământ superior sau al i furnizori de educa ie 

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 

Institu ii 
de învă ământ 

superior/al i furnizori 
de formare 

Trim. IV 

16 Organizarea unor stagii de formare a directorilor unită ilor de învă ământ în domeniul cunoaşterii şi 
aplicării Normelor privind Sănătatea şi Securitatea în Muncă precum şi a Standardelor privind 
Controlul Managerial Intern 

ISJ Vaslui 
 

Trim. III 

17 Organizarea de şedin e periodice cu directorii unită ilor de învă ământ în vederea dezbaterii actelor 
legislative adoptate şi a modalită ilor de punere în aplicare a acestora 

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV 

18 Editarea periodică de buletine informative despre legislația specifică i trimiterea acestora pe email 
tuturor directorilor 

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, IV 

19 Monitorizarea performanței manageriale a directorilor prin activitatea de inspecție colară ISJ Vaslui Trim. I, II, IV 

20 Consilierea directorilor debutanți prin activități de mentorat ISJ Vaslui Trim. I, II, III, IV 

21 Consilierea directorilor i a reprezentanților C.A. din unitățile de învățământ în vederea elaborării şi/ 
sau revizuirii unui PDI/PAS realist şi adaptat nevoilor i particularităților colilor 

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV 

22 Facilitarea unui schimb de bune practici între directori pentru motivarea i antrenarea profesorilor 
pentru atingerea obiectivelor specifice i a țintelor strategice ale colii 

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 

Trim. II, IV 

23 Consilierea directorilor i a reprezentanților C.A. din unitățile de învățământ în vederea reactualizării 
i validării Regulamentelor unităților de învățământ în conformitate cu ROFUIP 2016 

ISJ Vaslui 
 

Trim. III, IV 

Obiectivul nr.4:Cuprinderea întregii popula ii de vârst  colar  în unit ile de înv mânt, micşorarea ratei abandonului colar, colarizarea 
adul ilor prin Programul ”A doua ans ” 
24 Efectuarea recensământului copiilor, eviden a strictă a şcolarizării şi a mişcării elevilor, aplicarea 

corectă a programelor sociale pentru învă ământ preşcolar, primar şi gimnazial (lapte-corn, rechizite, 
Bani de liceu, burse sociale, Euro 200 etc.) 

ISJ Vaslui 
Unită ile şcolare 

 

Trim. I, II, IV 

25 Propunerea re elei şcolare pentru anul 2017/2018 şi fundamentarea cifrei de şcolarizare  ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II 
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26 Încheierea acordului (contractului) de parteneriat şcoală-elevi-părin i prevăzut de ROFUIP şi 
Legea1/2011 

ISJ Vaslui Trim. IV 

27 Monitorizarea aplicării, la nivelul unităților de învățământ, a măsurilor specifice pentru reducerea 
numărului de elevi ne colarizați i scăderea ratei abandonului colar (stimularea motiva iei învă ării, 
rela ii mai bune cu familia, sprijinul autorită ilor locale şi al unor asocia ii, organiza ii (poli ie, 
biserică) 

ISJ Vaslui 
CJRAE Vaslui 

Autorită i locale 

Trim. I, II, IV 

28 Extinderea numărului de şcoli cu clase cu frecven ă redusă pentru clasele I-VIII i implementarea 
Programului “A doua şansă” pentru tineri şi adul i. Monitorizarea învă ământului alternativ 

ISJ Vaslui 
 

Trim. IV 

29 Continuarea parteneriatului cu Poliția i Jandarmeria pentru efectuarea de controale în vederea 
depistării elevilor  care absentează de la orele de curs 

ISJ Vaslui 
CJRAE Vaslui 

Autorită i locale(Poli ia, 
Jandarmeria) 

Trim. I, II, IV 

30 Monitorizarea prin inspecții tematice a acțiunilor implementate de unitățile de învățământ pentru 
reducerea absenteismului i abandonului colar 

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, IV 

31 Monitorizarea i consilierea prin inspecție colară  a acțiunilor de valorificare a oportunităților de 
dezvoltare a competențelor de scris-citit, indiferent de disciplina predată, în vederea reducerii 
analfabetismului funcțional 

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, IV 

32 Susținerea inițiativelor privind acțiuni de promovare a lecturii (în cadrul unităților de învățământ, 
bibliotecilor, centrelor de documentare i informare, organizații non-guvernamentale) 

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 

ONG, institu ii din 
comunitatea locală 

Trim. I, II, IV 

33 Diseminarea exemplelor de bune practici identificate în unitățile de învățământ în domeniul 
dezvoltării competențelor de lectură 

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 

Trim. I, II, IV 

34 Monitorizarea implementării de măsuri specifice integrării elevilor cu CES ISJ Vaslui 
CJRAE Vaslui 

Trim. I, II, IV 

35 Monitorizarea implementării unor activități de sprijin pentru elevii care au unul sau ambii părinți 
plecați la muncă în străinătate 

ISJ Vaslui 
CJRAE Vaslui 

Trim. I, II, IV 

36 Monitorizarea utilizării în cadrul lecțiilor a unor strategii de predare-învățare-evaluare adecvate 
particularităților individuale ale elevilor 

ISJ Vaslui 
CJRAE Vaslui 

Trim. I, II, IV 

37 Monitorizarea asigurării, la nivelul unităților de învățământ, a unei comunicări eficiente între elevi, 
profesori i părinți pentru  motivarea elevilor 

ISJ Vaslui 
CJRAE Vaslui 

Trim. I, II, IV 

38 Valorificarea oportunităților de finanțare prin POCU/alte programe de finan are pentru stimularea 
prezenței la coală a elevilor i reducerea absenteismului, abandonului colar.  

ISJ Vaslui 
 

Trim. IV 

Obiectivul nr.5: Eficientizarea re elei colare în concordan  cu dinamica popula iei colare i cerin ele comunit ii 
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39 Întocmirea unei baze de date privind nevoia construirii unor noi spa ii de învă ământ, a reabilitării 
unor construc ii existente şi stabilirea priorită ilor privind realizarea acestor  
obiective 

ISJ Vaslui 
Autorită i localr 

Trim. IV 

40 Completarea lucrărilor cu investi ii locale (garduri, magazii, trotuare, amenajări etc.) ISJ Vaslui 
Autorită i locale 

Trim. III, IV 

41 Realizarea demersurilor legale în vederea derulării în continuare a programului de dotare a şcolilor 
cu microbuze pentru transportul elevilor 

ISJ Vaslui 
Autorită i locale şi 

centrale 

Trim. I, II, III, IV 

42 Men inerea unei rela ii strânse între IŞJ Vaslui şi autorită ile locale prin organizarea de întâlniri 
periodice în vederea stabilirii unor solu ii optime pentru şcolarizarea elevilor şi îmbunătă irea 
infrastructurii şcolilor 

ISJ Vaslui 
Autorită i locale 

Trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr .6 : Modernizarea bazei materiale i a infrastructurii colilor pe baz  de proiecte i programe 

43 Finalizarea conectării la internet de mare viteză a tuturor unită ilor de învă ământ, accesul elevilor la 
calculatoare 

ISJ Vaslui 
Autorită i locale şi 

centrale 

Trim. I, II, III, IV 

44 Achizi ionarea de manuale şcolare în număr suficient şi 
repartizarea acestora unită ilor de învă ământ 

ISJ Vaslui 
 

Trim. III, IV 

45 Consiliere, sprijin, consultanță pentru achizi ionarea de dotări prin programul ROSE al MENCŞ                                               
 

ISJ Vaslui 
MEN-UMPFE 

Trim. I, II, III, IV 

46 Consiliere, sprijin, consultanță pentru pentru achizi ionarea de dotări prin proiectele POCU 
 

ISJ Vaslui Trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr .7 : Finan area unit ilor conexe i a unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat conform legisla iei în vigoare – cerin  a 
eficientiz rii managementului financiar la nivelul ISJ Vaslui 
47 Acordarea de consultan ă în domeniul managementului financiar contabil şi al resurselor umane 

directorilor de unită i şcolare. 
ISJ Vaslui 

 
Trim. I, II, III, IV 

48 Monitorizarea unită ilor colare în vederea încadrării în bugetul alocat pentru finanțarea de bază 
conform legislației învigoare 

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV 

49 Monitorizarea unităților conexe i a celorlalte unități colare cu personalitate juridică în vederea 
cheltuirii eficiente a fondurilor alocate de la bugetul de stat prin Inspectoratul colar 

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV 

50 Asigurarea medierii relațiilor unităților de învățământ cu reprezentanții autorităților locale i 
județene, pentru optimizarea utilizării resurselor materiale i umane de care dispun colile i 
raționalizarea raportului cost-eficiență în învățământ 

ISJ Vaslui 
Autorită i locale şi 

jude ene 

Trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr .8 : Crearea de condi ii în vederea reducerii num rului de unit i colare care nu îndeplinesc standardele ob inerii autoriza iei 
sanitare de func ionare 
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51 Întocmirea bazei de date cu unită ile de învă ământ care nu au autoriza ie sanitară de func ionare, 
cauzele care au determinat neacordarea autoriza iei, şi modalită ile de remediere a acestor deficien e 

ISJ Vaslui 
Autorită i locale şi 

jude ene 

Trim. III, IV 

52 Susținerea demersurilor pentru alimentarea cu apă potabilă curentă a colilor din mediul rural ISJ Vaslui 
Autorită i locale şi 

jude ene 

Trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr .9 : Cre terea calit ii inspec iei colare prin aplicarea integral  a prevederilor Regulamentului de inspec ie colar , cu accent pe 
activitatea de consiliere a managerilor colari, a personalului didactic i didactic auxiliar 
53 Întocmirea planurilor manageriale ale IŞJ Vaslui pe baza unei analize diagnostice, cu accent pe 

punctele slabe ale sistemului în vederea ameliorării situa iei educa ionale 
ISJ Vaslui 

 
Trim. IV 

54 Realizarea graficului de inspec ie şcolarăcu respectarea periodicită ii evaluării unită ilor de 
învă ământ de stat şi particular şi interven ia imediată în situa ii speciale 

ISJ Vaslui 
 

Trim. IV 

55 Creşterea calită ii inspec iei şcolare prin organizarea de activită i de formare a 
inspectorilor/metodiştilor în specialitate, cunoaşterea legisla iei şcolare şi a managementului 
educa ional 

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, IV 

56 Valorificarea activită ilor de inspec ie şcolară prin rapoartele semestriale şi anuale, în realizarea 
diagnozei şi a stării învă ământului pe anul şcolar, acordarea calificativelor anuale 

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV 

57 Activită i metodice centrate pe schimbul de idei, experiențe i bune practici, adaptarea la nevoile i 
resursele unităților de învățământ, la particularitățile elevilor.  

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, IV 

Obiectivul nr.10 : Aprofundarea Curriculum- ului Na ional i Curriculum-ului la decizia colii, cre terea calit ii procesului educa ional în 
conformitate cu standardele prev zute în Legea Educa iei Na ionale 
58 Respectarea planurilor de învă ământ, asigurarea echilibrului între curriculumul nucleu şi 

curriculumul local, descentralizarea şi flexibilizarea deciziilor curriculare 
ISJ Vaslui  

Unită ile şcolare 
Trim. I, II, IV 

59 Diseminarea curriculumului pentru şcolile profesionale,elaborarea curriculumului de dezvoltare în 
parteneriat cu agen i economici, asigurarea pregătirii profesionale a elevilor 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II, IV 

60 Aplicarea sistemului de evaluare după standardele na ionale în scopul creşterii procentelor de 
promovarela examenele finale 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II, IV 

61 Organizarea şi desfăşurarea evaluărilor la clasele a II-a, a I- a şi a VI-a  ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II 

62 Organizarea i desfă urarea simulărilor examenelor de evaluare națională i de bacalaureat la clasele 
a VIII-a, a XI-a i a XII-a 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II 

63 Organizarea şi desfă urarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolven ilor 
învă ământului liceal, nivel 4 de calificare  Organizarea şi desfă urarea examenului examenului de 
certificare a calificării profesionale a absolven ilor învă ământului profesional cu durata de 3 ani, 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. II, III 
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nivel 3 de calificare.Organizarea şi desfă urarea examenului de certificare a calificării profesionale a 
absolven ilor învă ământului postliceal, nivel 5 

64 Monitorizarea organizării edințelor cu părinții elevilor claselor a VIII-a , a XI-a i a XII-a în scopul 
transmiterii informațiilor privind calendarul de desfă urare a evaluării naționale i a examenului de 
bacalaureat, programul de pregătire suplimentară stabilit la nivelul unităților de învățământ, 
organizarea simulărilor, discutarea rezultatelor la simulări i a stadiului de pregătire a elevilor 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II, III, IV 

65 Asigurarea i monitorizarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor, la disciplinele pentru 
evaluarea națională i examenul de bacalaureat 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II, III, IV 

66 Organizarea i desfă urarea examenelor de evaluare națională i de bacalaureat la clasele a VIII-a i 
a XII-a 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. II, III 

67 Monitorizarea unităților de învățământ în care, la sesiunea 2016,   s-a înregistrat un procent de 
promovare sub 25% la examenele naționale (evaluare națională, bacalaureat) 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II, IV 

68 Monitorizarea aplicării procedurii de stabilire a disciplinelor opționale prin CD , în concordanță cu 
resursele existente, logistica, didactica i opțiunile elevilor în unitățile colare 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I 

69 Activități de îndrumare i control pentru  verificarea aplicării integrale i corecte a Planurilor-cadru 
elaborate i aprobate de MENCŞ 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II, IV 

Obiectivul nr .11 : Stimularea activit ilor educative colare i extracurriculare, a activit ilor de performan  ale elevilor prin programe complexe 
de ac iuni desf urate la nivelul colii, comunit ii, jude ului precum i a calendarului na ional specific 
70 Ini ierea de concursuri locale şi dezvoltarea celor existente 

organizate de unită i din jude  cu participare zonală sau na ională 
ISJ Vaslui  

Unită ile şcolare 
Trim. I, II, IV 

71 Organizarea şi participarea elevilor la concursuri pe discipline la nivel regional, la olimpiade, 
concursuri pe meserii, competi ii sportive individuale şi pe echipe, concursuri cultural-artistice 
individuale şi pe forma ii 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II 

72 Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Na ional Ştiin ele Pământului  ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

MEN 

Trim. II 

73 Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Na ionale de Limba Rusă ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

MEN 

Trim. II 

74 Actualizarea CAEJ pornind de la nevoile unităților de învățământ (concurs de proiecte locale i 
județene) şi participarea cu proiecte în CAER/CAEN 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

MEN 

Trim. IV 

75 Organizarea activită ilor extraşcolare propuse de 
Ministerul Educa iei Na ionale şi Cercetării tiințifice şi I. .J. 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II, IV 
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MEN 

76 Organizarea unor activită i pe bază de parteneriat cu Poli ia, Jandarmeria, Centrul de Consiliere 
Antidrog, institu ii culturale şi religioase, ONG-uri, (dezbateri, activită i artistice, sportive, de 
îngrijire a monumentelor, vizite tematice etc). 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Autorită i şi institu ii 
locale şi jude ene 

Trim. I, II, IV 

77 Premierea olimpicilor i a profesorilor îndrumători, evidențierea profesorilor implicați activ în 
activitatea educativă colară i extra colară, în parteneriat cu instituțiile locale (Consiliul Județean, 
Primărie etc.). 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Autorită i locale şi 
jude ene 

Trim. II 

78 Promovarea exemplelor de bună practică de la nivelul unităților de învățământ în ceea ce prive te: 
-editarea de reviste colare  
-activități de interes organizate în Săptămâna ” coala Altfel: Să tii mai multe, să fii mai bun” (prin 
selectarea acestora pentru competiția națională) 
-organizarea de activități educative colare i extra colare în cadrul proiectelor locale, regionale, 
naționale, prin colaborarea cu diverse instituții locale. 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Autorită i locale şi 
jude ene 

Trim. I, II, IV 

79 Monitorizarea organizării la nivelul fiecărei unități de învățământ a activităților de prevenire i  
combatere a absenteismului şi violen ei în mediul colar, de prevenire a consumului de etnobotanice 
i droguri, traficului de ființe umane. 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Autorită i locale şi 
jude ene 

Trim. I, II, IV 

80 Monitorizarea i evaluarea activităților organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului 
” coala Altfel: Să tii mai multe, să fii mai bun”. 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Trim. I, II, IV 

81 Implementarea  acțiunilor specifice programului ”Strategia Națională de Acțiune Comunitară”.  ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 
CJRAE Vaslui 

Trim. I, II, IV 

Obiectivul nr .12 : Asigurarea concordan ei între dezvoltarea înv mântului profesional şi tehnic şi cerin ele pie ei muncii la nivel local, na ional şi 
european 
82 Implementarea de instrumente de orientare profesională a absolven ilor de gimnaziu ISJ Vaslui  

Unită ile şcolare IPT 
CJRAE Vaslui 

 

Trim. I, II, IV 

83 Sprijinirea parteneriatelor pentru inovare dezvoltate de unită ile de IPT şi partenerii sociali 
reprezentativi care pot contribui la formarea profesională de calitate, facilitarea comunicării între 
unită ile de învă ământ, agen i economici, structurile administra iei locale 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare IPT 

 

Trim. I, II, IV 
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84 Adaptarea programelor de învă ământ CDL la nevoile şi tendin ele pie ei muncii ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare IPT 

Trim. I, II, IV 

85 Monitorizarea implementării  mecanismelor de certificare a rezultatelor învă ării şi calificărilor ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare IPT 

Trim. I, II, IV 

86 Monitorizarea inser iei profesionale a absolven ilor 
 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare IPT 

Trim. I, II, IV 

87 Fundamentarea planului de şcolarizare pentru învă ământul profesional şi tehnic şi priorită ile de 
dezvotare preconizate in PLAI şi PRAI  pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, inând 
cont de caracteristicile comunită ii locale.  

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare IPT 

Trim. I 

Obiectivul nr .13 : Organizarea rela iilor cu comunitatea prin respectarea unor norme de conduit  cu autorit ile locale, eficientizarea acestora în 
folosul beneficiarilor direc i 
88 Stabilirea de rela ii cu organiza ii/institu ii din comunitate  prin acorduri, în elegeri, întâlniri şi 

activită i comune 
ISJ Vaslui  

Unită ile şcolare 
Trim. I, II, IV 

89 Deschiderea şcolii spre comunitate cu sprijinul autorită ilor locale, a părin ilor, altor factori 
educativi, pe baza respectului reciproc 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Autorită i locale şi 
jude ene 

Trim. I, II, IV 

90 Monitorizarea, evaluarea şi diseminarea rezultatelor şi modelelor de bune practici ale parteneriatelor 
locale/na ionale /europene/ interna ionale  

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

Autorită i locale şi 
jude ene 

Trim. I, II, IV 

Obiectivul nr .14 : Promovarea imaginii inspectoratului şcolar 

91 Organizarea de evenimente media (conferin e de presă, 
participări la emisiuni TV, comunicate de presă), transmiterea periodică către mass-media a unor 
comunicate de presă care să reflecte activitatea ISJ Vaslui şi starea învă ământului vasluian 

ISJ Vaslui  
Mass media locale 

Trim. I, II, III, IV 

92 Actualizarea site-ului IŞJ cu informa ii de interes public ISJ Vaslui  Trim. I, II, III, IV 

93 Organizarea de întâlniri de diseminare a proiectelor/ rezultatelor activită ilor/modelelor  de bune 
practici ale IŞJ 

ISJ Vaslui  
 

Trim. I, II, IV 

94 Organizarea de activită i tip „Ziua Por ilor Deschise”, târguri de oferte educa ionale,expozi ii ale 
cadrelor didactice,elevilor,etc. 

ISJ Vaslui  
 

Trim. I, II, IV 
 

Obiectivul nr .15 : Dezvoltarea dimensiunii europene a educa iei oferite de unit ile şcolare din jude ul Vaslui, în vederea atingerii obiectivelor 
asumate de România prin Strategia Europa 2020 
95 Actiuni de informare (seminarii, simpozioane, Săptămâna Erasmus+, “Ziua Europei”, “Ziua limbilor ISJ Vaslui  Trim. I, II, IV 
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străine”, “Zilele Francofoniei” etc.) pentru promovarea conceptului de integrare europeana a 
învă ământului prin intermediul programelor comunitare de educa ie şi formare profesională 

Unită ile şcolare 
Autorită i locale şi 

jude ene 
96 Consiliere / consultan ă pentru găsirea de parteneri, elaborarea proiectelor,completarea dosarelor de 

candidatură,managementul de proiect (pentru şcolile care au proiecte în derulare) în cadrul 
programelor comunitare (Erasmus+, FRDS, POCU, POR) 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

 

Trim. I, II, IV 

97 Organizarea de cursuri de formare pe tema scrierii de propuneri de proiecte şi a managementului 
proiectelor finan ate din fonduri europene 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

CCD Vaslui 

Trim. I, II, IV 

98 Organizarea de activită i de diseminare a exemplelor de bune practici în cadrul proiectelor europene 
în derulare, în re eaua şcolară din jude ul Vaslui (Erasmus+/KA1 şi KA2, POCU) 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

CCD Vaslui 

Trim. I, II, IV 

99 Implementarea proiectelor finan ate din fonduri europene, conform contractelor şi planurilor de 
activită i aprobate, atât la IŞJ, CCD cât şi în unită ile şcolare din subordine care au proiecte în 
derulare, fie ca beneficiari, fie ca parteneri 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

CCD Vaslui 

Trim. I, II, III, IV 

100 Monitorizarea şi evaluarea proiectelor finan ate din fonduri europene, conform contractelor şi 
planurilor de activită i aprobate, atât la IŞJ, CCD cât şi în unită ile şcolare din subordinecare au 
proiecte în derulare, fie ca beneficiari, fie ca parteneri 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare 

CCD Vaslui 

Trim. I, II, III, IV 

101 Participarea unită ilor şcolare din jude  la concursuri şi competi ii na ionale care valorizează 
activitatea şi rezultatele proiectelor de cooperare europeană (Made for Europe, Şcoala Europeană) 

ISJ Vaslui  
Unită ile şcolare cu 
proiecte in derulare 

Trim. I, II 

 
 
CAPITOLUL 8 – CERCETARE. DEZVOLTARE. INOVARE 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr.1: Realizarea de investiii şi lucr ri publice in contextul unei dezvolt ri locale durabile şi echilibrate  
1. Reparaii capitale şi  refuncionalizare Casa Armatei Vaslui – Centru cultural judeean multifuncional Consiliul jude ean 

Vaslui 
2017 

2 Inființare Distribuție de gaze naturale în comuna Muntenii de Sus UAT Muntenii de Sus Trim II, III  
3 Inființare Distribuție de gaze naturale în comuna tefan cel Mare UAT tefan cel Mare Trim I-IV  
4 Construire dispensar i farmacie prin PNDL UAT Muntenii de Sus Trim IV  
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectiv nr. 2: stimularea implic rii organiza iilor neguvernamentale în valorificarea şi promovarea poten ialului cultural al jude ului Vaslui 
5 Derularea Programului jude ean pentru finan area nerambursabilă a activită ilor nonprofit 

 de interes general pe anul 2017 
Consiliul jude ean 

Vaslui 
trim.II 
trim.III 
trim.IV 

Obiectiv nr. 3:Asigurarea informa iilor statistice oficiale corespunz tor nevoilor na ionale i Sistemului Statistic Na ional în convergen  cu 
Programul Statistic European 
6 Colectarea, procesarea, validarea i transmiterea datelor pentru cercetările statistice conform 

graficului cercetărilor statistice anuale i infraanuale 
Direcția Județeană de 

Statistică Vaslui 
Trim I-IV  

7 Standardizarea i armonizarea cu normele europene a producției statistice i metadatelor prin 
extinderea utilizării surselor administrative de date în toate domeniile statistice 

Direcția Județeană de 
Statistică Vaslui 

Trim I-IV  

 
 
CAPITOLUL 9 – POLITICI ÎN DOMENIUL S N T II 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul 1:  Implementarea  Programului Na ional de vaccinare 

1 Realizarea  imunizărilor conform calendarului de imunizări DSP Permanent 

2 Realizarea anchetelor de acoperire vaccinală DSP Trim. I şi Trim. III 

3 Instruirea personalului medico-sanitar  cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor şi a 
RAPI 

DSP 
Permanent 

Obiectiv 2: Implementarea  Programului Na ional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 

4 Prevenirea şi controlul focarelor de boli transmibile DSP Permanent 

5 Implementarea sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid DSP Permanent 

6 Continuarea activită ilor ȋn vederea men inerii acreditării laboratorului de microbiologie. DSP Permanent 

Obiectiv 3:   Implementarea  Programului Na ional de supraveghere şi control al infec iei HIV 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

7 Asigurarea accesului gratuit al gravidelor la  teste  rapide HIV  DSP / Spitale Permanent 

8 Depistarea infec iei HIV/SIDA în rândul popula iei generale şi la grupele la risc DSP Permanent 

9 Depistarea şi monitorizarea cazurilor  HIV/SIDA DSP / Spitale Permanent 

10 Asigurarea tratamentului specific bolnavilor din program Spitale Permanent 

Obiectiv 4:   Implementarea  Programului Na ional de prevenire,  supraveghere şi control al tuberculozei 
11 Supravegherea epidemiologică a cazurilor de TBC şi a contac ilor Spitale Permanent 

12 Asigurarea tratamentului specific bolnavilor din program Spitale Permanent 

Obiectivul 5:  Implementarea Programului Na ional de monitorizare a factorilor determinan i din mediul de via  şi munc  

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

13 Supravegherea calită ii apei potabile distribuită în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari DSP Permanent 

14 Evaluarea calită ii apei de îmbăiere (zone natural amenajate şi neamenajate) DSP Trim.I, II şi  
Trim. III 

15 Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută  infantilegenerate de apa de fântână DSP Permanent 

16 Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor DSP Trim. II şi Trim. III 

17 Supravegherea calită ii apei potabile distribuită în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici DSP Permanent 

18 Program de comparări interlaboratoare în domeniul calită ii apei potabile DSP Trim. III 

19 Evaluarea impactului asupra sănătă ii a poluan ilor din aerul ambiant în mediul urban şi a aerului 
interior în institu ii publice 

DSP Trim. I 

20 Impactul schimbărilor climatice asupra sănătă ii popula iei DSP Trim. I 

21 Supravegherea produselor cosmetice în rela ie cu sănătatea umană DSP Permanent 

22 Monitorizarea intoxica iilor acute neprofesionale cu produse chimice DSP Permanent 

23 Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală DSP Permanent 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

24 Evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni, prezen i în mediul de via ă şi 
muncă 

DSP Trim. II şi Trim. III 

Protejarea s n t ii şi prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc alimentar 

25 Monitorizarea consumului de aditivi alimentari DSP Trim. II şi Trim. III 

26 Monitorizarea calită ii suplimentelor alimentare DSP Trim. II şi Trim. III 

27 Monitorizarea alimentelor tratate cu radia ii DSP Trim. II, Trim. III 
Trim. IV 

28 Monitorizarea alimentelor cu adaos de stabili, minerale şi alte substan e DSP Trim. II, Trim. III 
Trim. IV 

29 Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum  uman 
 

DSP Permanent 

30 Evaluarea valorii nutritive a alimentelor – Evaluarea con inutului de zaharuri în unele produse 
alimentare de larg consum 

DSP Trim. II şi Trim. III 

31 Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destina ie nutri ională specială DSP Trim. II şi Trim. III 

32 Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfec ii alimentare  DSP Permanent 

33 Evaluarea factorilor de risc din stabilit care vin în contact cu alimentele DSP Trim. II şi Trim. III 

34 Evaluarea statusului iodului în rândul popula iei prin determinarea TSH-ului neonatal şi a iodurilor la 
copii 

DSP Trim. IV 

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

35 Expunerea profesională la radia ii ionizante DSP Trim. III şi Trim. 
IV  

36 Supravegherea efectelor asupra sănătății asociate expunerii profesionale la agen ii cancerigeni DSP Trim. III şi Trim. 
IV  

37 Monitorizarea incidenței bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională  
 

DSP Permanent 

38 Bolile profesionale în activități care conduc la suprasolicitare musculoscheletală DSP Trim. III şi Trim. 
IV  
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectiv 6:  Implementarea Programului Na ional de evaluarea şi promovare a s n t ii şi educa ie pentru s n tate 

Promovarea unui stil de via  s n tos 
39 Desfăşurarea de campanii IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor locale: 

”Metode contraceptive” 
”Luptă împotriva tuberculozei” 
”Igiena copilului de vârstă colară” 
”Sănătatea orală” 
”Alimentația copilului sănătos” 

DSP Trim. I 

40 Activită i de IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor na ionale: ”Ziua Mondială de luptă 
împotriva cancerului” 

DSP 
Trim. I 

41 Desfăşurarea de campanii IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor locale: 
,,Cum mă protejez de alimentele cu aditivi alimentari’’ 
,,Prevenirea bolilor cardiovasculare ’’ 
,,Drogurile sau viața’’ 
,,Ce trebuie să tim despre fumat?’’ 
,,Prevenirea obezită ii la copii” 

 
 
 

DSP 
Trim. II 

 
42 

Activită i de IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor na ionale: ”Ziua Mondială a sănătății”, 
”Ziua Mondială de luptă împotriva hipertensiunii arteriale” 

 
DSP 

Trim. II 

43 Desfăşurarea de campanii IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor locale: 
,,Cum spălăm  corect mâinile?’’  
,,Prevenirea bolilor digestive’’ 
,,Apa înseamnă sănătate” 

 
 

DSP 
Trim. III 

44 Activită i de IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor na ionale: ”Ziua Mondială a 
contracepției” 

DSP 
Trim. III 

45 Desfăşurarea de campanii IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor locale:  
,,Cum mă pot proteja de ITS?’’  
,,Spune stop fumatului!’’  
,,Importan a mineralelor şi a vitaminelor’’  
,,Pericolul apari iei rezisten ei la antibiotice’’  

 
 
 

DSP 
Trim. IV 

46 Activită i de IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor na ionale: ”Ziua Internațională pentru DSP Trim. IV 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

eliminarea violenței împotriva femeilor” 

Supravegherea st rii de s n tate a popula iei 

47 Identificarea riscului epidemiologic în colectivită ile de copii şi tineri prin efectuarea triajului 
epidemiologic efectuat după vacan e, la copiii în unitățile de învățământ din mediul urban şi mediul 
rural 

DSP, 
Cabinete medicale 
scolare, cabinete 

medicale individuale 

 Trim. I, II, IV 

48 Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor şi adolescen ilor prin examene medicale de bilan  DSP, 
Cabinete medicale 
scolare, cabinete 

medicale individuale  

Trim III 

49 Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivită i, prin dispensarizarea bolilor 
cronice 

DSP, 
Cabinete medicale 
scolare, cabinete 

medicale individuale 

Trim III 

50 Supravegherea condi iilor igienico-sanitare din colectivită ile de copii şi tineri DSP, 
Cabinete medicale 
scolare, cabinete 

medicale individuale 

Permanent 

51 Evaluări sanitare în vederea eliberării notificărilor de asisten ă de specialitate, certificarea 
conformită ilor la normele de igienă 

DSP, 
Cabinete medicale 
scolare, cabinete 

medicale individuale 

Permanent 

Obiectiv 7:  Implementarea Programului Na ional de s n tate a femeii şi copilului 

Interven ie pentru ameliorarea st rii de nutri ie a mamei şi copilului 

52 Procurarea şi distribu ia de lapte praf la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază 
de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în vigoare  DSP 

 
Permanent 

Interven ii pentru s n tatea femeii: 

53 Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială 
DSP 

 
Permanent 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

54 Prevenirea morbidită ii şi mortalită ii materne prin creşterea accesului, calită ii şi eficien ei serviciilor 
medicale specifice pentru gravidă şi lehuză DSP 

 
Permanent 

Obiectivul  8:  Implementarea Subprogramului de depistare precoce activ  a cancerului de col uterin prin efectuarea test rii Babeş-Papanicolau la 
popula ia feminin  eligibil  în regim de screening 
55 Testarea gratuită  Babeş-Papanicolau  a femeilor  cu vârstă eligibilă, în regim de screening  pentru 

depistarea precoce activă a cancerului de col uterin  
Spitale Trimestrial 

Obiectiv 9:  Implementarea Programului Na ional de tratament în str in tate 

56 Trimiterea la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi conform criteriilor prevăzute 
în legisla ie 

DSP Permanent 

Obiectiv 10:  Verificarea normelor de s n tate public  pe domenii de activitate 

Controlul unit ilor şi serviciilor de s n tate 

57 Acțiune tematică de control privind activitățile de îngrijiri la domiciliu, a centrelor medico-sociale i 
rezidențiale destinate persoanelor vârstnice 

DSP Trim. I 

58 Acțiune tematică de control încruci at în unitățile sanitare cu paturi de stat i private (include controlul 
UPU/CPU i UTS), precum i centrele de transfuzie sanguină județene i a municipiului Bucure ti 

DSP Trim. I 

59 Acțiune de control pentru verificarea unităților acreditate în domeniul transplantului  DSP Trim. II 

60 Acțiune tematică de control privind asistența medicală de urgență prespitalicească  DSP Trim. II 

61 Acțiune tematică de control privind verificarea cabinetelor de medicină de specialitate/familie i a 
cabinetelor de medicină dentară 

DSP Trim. III 

62 Acțiune tematică de control pentru verificarea laboratoarelor de analize DSP Trim. IV 

63 Acțiune de recontrol în unitățile sanitare cu paturi de stat i private, pentru verificarea respectării 
termenelor impuse i asumate în urma controalelor desfă urate 

DSP Permanent 

Inspec ia şi controlul factorilor de risc din mediul de via  şi munc  

64 Acțiune tematică privind controlul suplimentelor alimentare i alimentelor la care s-au adăugat 
vitamine, minerale i alte substanțe, cu prelevare probe, în sălile de fitness i alte unități asemănătoare 
cu scop recreativ 

DSP Trim. I 

65 Acțiune județeană de control privind Centrele de plasament i centrele pentru copii aparținând 
DGASPC 

DSP Trim. I 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

66 Acțiune tematică de control pentru verificarea unităților de înfrumusețare i a produselor cosmetice 
profesionale 

DSP Trim. I 

67 Acțiune tematică de control în unitățile de învățământ, inclusiv cre e i coli speciale privind 
asigurarea microclimatului corespunzător i verificarea legislației privind distribuirea produselor din 
programul guvernamental “laptele i cornul’ 

DSP Trim. I 

68 Acțiune tematică de control privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din 
mediul rural 

DSP Trim. I 

69 Acțiune tematică pentru verificarea aditivilor alimentari destinați consumului uman  DSP Trim. II 

70 Acțiune tematică de control pentru verificarea articolelor tratate DSP Trim. II 

71 Acțiune tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare privind apele minerale 
naturale îmbuteliate i a apelor potabile îmbuteliate (apă de masă îmbuteliată), cu prelevare de probe 

DSP Trim. II 

72 Acțiune județeană de control privind Centrele medico-sociale pentru adulți aparținând DGASPC DSP Trim. II 

73 Acțiune tematică de control privind verificarea saloanelor de bronzare artificială  DSP Trim. II 

74 Acțiune tematică de control pentru verificarea produselor biocide (producători, importatori, utilizatori) DSP Trim. II 

75 Acțiune tematică de control în taberele colare i unitățile de turism cu activități similare DSP Trim. II 

76 Acțiune tematică de control pentru verificarea conformității apelor de îmbăiere  DSP Trim. II 

77 Acțiune tematică de control privind respectarea legislației în vigoare în domeniul materialelor în 
contact cu alimentul (producători  i importatori/distribuitori i utilizatori) 

DSP Trim. III 

78 Acțiune tematică de control privind respectarea legislației în vigoare în domeniul serviciilor funerare, 
înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea i reînhumarea cadavrelor umane, cimitirelor, 
crematoriile umane 

DSP Trim. III 

79 Acțiune județeană de control privind colectarea i îndepărtarea de eurilor solide i colectarea i 
îndepărtarea apelor uzate la nivelul UAT 

DSP Trim. III 

80 Acțiune tematică de control în unitățile de învățământ preuniversitar i în cabinetele de medicină 
colară 

DSP Trim. III 

81 Acțiune tematică de control pentru verificarea produselor biocide (producători, importatori, utilizatori) DSP Trim. III 

82 Acțiune de control în unitățile de învățământ universitar i în unitățile de catering care asigură masa în DSP Trim. IV 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

unitățile de învățământ preuniversitar 

83 Acțiune tematică privind controlul alimentelor cu destinație nutrițională specială i al mențiunilor 
nutriționale i mențiunile de sănătate, cu prelevare de probe 

DSP Trim. IV 

84 Acțiune tematică de control privind alimentele tratate cu radiații ionizante, cu prelevare de probe DSP Trim. IV 

85 Acțiune de control pentru verificarea pachetelor promoționale cu produse cosmetice DSP Trim. IV 

86 Acțiune județeană de control privind respectarea legislației în vigoare referitoare la mediul de muncă DSP Trim. IV 

87 Acțiune de control privind respectarea Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru 
fabricarea, prezentarea i vânzarea produselor din tutun i a produselor conexe i de modificare a 
Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea i combaterea efectelor consumului produselor de tutun, în 
funcție de notificările primite de la DGAMSP 

DSP Permanent 

88 Ac iune de control pentru verificarea produselor biocide  DSP Permanent 

89 Ac iune de control privind combaterea  evaziunii fiscale la pâine  DSP Permanent 

90 Ac iune de control la proiectele finan ate din POP şi PNDP, finalizate DSP Trimestrial 

Obiectiv 11:  Asigurarea accesului popula iei la servicii medicale pe parcursul întregului an  

91 Negocierea, contractarea şi decontarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale, în 
condi iile contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pe anul 2017. 

CAS VASLUI –
Directia relatii 

contractuale, Directia 
Economica 

In perioadele de 
contratare anuntate 
oficial  

92 Monitorizarea contractelor încheiate în vederea men inerii condi iilor care au stat la baza încheierii 
acestora, precum şi actualizarea lor pe parcursul derulării; 

CAS VASLUI –
Directia relatii 
contractuale 

Lunar, trimestrial, 
anual 

Obiectiv 12:  Monitorizarea sistemului na ional al cardului na ional de asigur ri sociale de s n tate si  utilizarea corecta a formularelor  si 
cardurilor europene, relationarea  cu publicul in conformitate cu normele legale in vigoare 
93 Monitorizarea permanenta a cardurilor nationale distribuite in judetul Vaslui CAS VASLUI –

Directia economica 
Permanent 

94 Eliberarea cardului european de asigurari sociale de sanatate ; 
 

CAS VASLUI –
Comp.Relatii cu 

Permanent 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Asiguratii 

95 Aplicarea documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte 
(regulamente europene,acorduri,etc)  
 

CAS VASLUI –
Comp.Relatii cu 

Asiguratii 

Permanent 

Obiectiv 13:  Derularea programelor na ionale de s n tate finan ate din Bugetul Fondului Na ional  Unic al Asigur rilor Sociale de S n tate 

96 Planificarea procesului de contractare ( pentru programele nationale de sanatate derulate prin unitatile 
sanitare cu paturi in anul 2017) si monitorizarea derularii contractelor pe parcursul anului. 
 

CAS VASLUI – 
Medic sef 

In perioadele de 
contratare anuntate 
oficial 

97 Urmarirea derularii activitatii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale, -PNS , pe baza contractelor 
încheiate de CAS cu aceştia in anul 2017; 

CAS VASLUI –
Medic sef 

Lunar,trimestrial, 
anual 

 
 
CAPITOLUL 10 – ADMINISTRA IE PUBLIC . POLITICI REGIONALE   
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr. 1: Definirea direc iilor strategice de dezvoltare a jude ului Vaslui în cadrul politicilor regionale de dezvoltare 

1 
Urmărirea implementării strategiei de dezvoltare locală Consiliul jude ean 

Vaslui 
trim I, trim II 

trim III, trim IV 

2 
Implementarea proiectelor cuprinse în portofoliul ataşat planului de dezvoltare regională Consiliul jude ean 

Vaslui 
trim I, trim II 

trim III, trim IV 
Obiectivul nr.2: Monitorizarea implementarii programelor de dezvoltare 

3 
Participarea in comitetele si grupurile de lucru pentru implementarea programelor de dezvoltare de la 
nivel local, regional, national si transfrontalier 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim I, trim II 
trim III, trim IV 

Obiectivul nr.3: Îmbun t irea comunic rii pe orizontal  şi vertical  în cadrul Consiliului jude ean 
4 Implementarea strategiei privind simplificarea procedurilor administrative Consiliul jude ean 

Vaslui 
Permanent 

5. Întâlniri periodice de bilan  la nivelul compartimentelor de specialitate, al institu iilor şi serviciilor Consiliul jude ean lunar 
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publice de interes jude ean şi a Consiliului jude ean Vaslui 
Obiectivul nr.4: Îmbun t irea comunic rii externe a Consiliului jude ean cu alte institu ii şi cu cet enii 
6 Actualizarea periodică a paginii web a consiliului jude ean şi a institu iilor şi serviciilor publice 

subordonate 
Consiliul jude ean 

Vaslui, Institu iile şi 
serviciile publice de 

interes jude ean 

Permanent 

7 Întâlniri periodice între reprezentan i ai consiliului jude ean şi conducătorii institu iilor şi serviciilor 
publice subordonate 

Consiliul jude ean 
Vaslui, Institu iile şi 
serviciile publice de 

interes jude ean 

Permanent 

8 Aducerea la cunoştin ă publică a obiectivelor pe termen lung şi mediu ale Consiliului jude ean în 
domeniul economic şi social 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

Permanent 

Obiectivul nr.5: Elaborarea şi implementarea cadrului general de autoevaluare a modului de func ionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
jude ean 
9 Creşterea gradului de responsabilizare a personalului Consiliul jude ean 

Vaslui, Institu iile şi 
serviciile publice de 

interes jude ean 

Permanent 

Obiectivul nr.6: Crearea şi implementarea unui mecanism privind elaborarea politicilor publice la nivelul Consiliului jude ean 
10 Simplificarea şi asigurarea coeren ei în cadrul procesului de elaborare şi avizare proiecte de hotărâre 

şi dispozi ii la nivelul Consiliului jude ean 
Consiliul jude ean 

Vaslui 
Permanent 

11 Îmbunătă irea fluxului documentelor şi extinderea coresponden ei electronice Consiliul jude ean 
Vaslui 

Permanent 

12 Perfec ionarea activită ii de solu ionare a peti iilor Consiliul jude ean 
Vaslui 

Permanent 

Managementul resurselor umane 
Obiectivul nr. 7: Dezvoltarea cadrului strategic institu ional şi normativ necesar optimiz rii managementului resurselor umane 
13 Elaborarea/actualizarea regulamentului de organizare şi func ionare în conformitate cu modificările 

legislative intervenite în domeniu 
Consiliul jude ean 

Vaslui 
Institu iile şi serviciile 
publice subordonate 

trim.I, II , III , IV  

14 Elaborarea/actualizarea fişelor de post pentru personalul din aparatul de specialitate al CJ şi cel al 
institu iilor şi serviciilor publice  subordonate 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

Institu iile şi serviciile 

trim.I 
trim.II 
trim.III 
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publice subordonate trimIV  2017 
15 Realizarea activită ilor de evaluare a performan elor profesionale pentru activitatea desfăşurată şi 

stabilirea obiectivelor viitoare pentru fiecare angajat 
Consiliul jude ean 

Vaslui 
trim. I 

16 Realizarea activită ilor de monitorizare a func iei publice şi func ionarilor publici Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim.I, trim.II 
trim.III , trimIV 

17 Elaborarea planului de ocupare al func iilor publice Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim.II 

18 Îmbunătă irea sistemului de monitorizare a activită ilor în domeniul integrită ii – asigurare de 
consiliere etică 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim.I, trim.II 
trim.III , trimIV 

19 Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situa iilor de incompatibilitate şi conflict de 
interese de către personalul angajat 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim.I, trim.II 
trim.III , trimIV 

Obiectivul nr. 8: Formarea continu  a personalului în vederea creşterii performan elor profesionale 
20 Elaborarea planului anual de perfec ionare profesională a personalului din aparatul de specialitate Consiliul jude ean 

Vaslui 
trim. I 

21 Dezvoltarea şi implementarea unui plan de instruire a angaja ilor cu modificările legislative 
intervenite în domeniu 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim.I, trim.II 
trim.III , trimIV 

 
 
CAPITOLUL 11 – POLITICI AGRICOLE I DEZVOLTARE RURAL    
 
Nr. 

Crt. 

Activitatea 

(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabil  
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr. 1  - Creşterea competitivit ii agriculturii româneşti pentru a face fa  concuren ei pe pia a european  şi interna ional . Creşterea 
productivit ii agriculturii pentru a permite acoperirea necesarului de produse agroalimentare şi creşterea exporturilor, în special de produse finite. 

Monitorizarea execut rii lucr rilor agricole şi întocmirea situa iilor statistice în vederea inform rii Ministerului Agriculturii si Dezvolt rii Rurale 

1. Monitorizarea executării lucrărilor agricole privind înfiin area, între inerea şi recoltarea culturilor, la 
nivelul jude ului Vaslui şi transmiterea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Direc ia pentru 
Agricultură a 

Jude ului Vaslui   

Săptămânal 

2. Întocmirea situa iilor statistice AGR 2 A privind suprafata productiva de primavara si transmiterea 
acesteia la  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Direc ia pentru 
Agricultură a 

Jude ului Vaslui   

Mai-iunie 
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3. Întocmirea situa iilor statistice AGR 2 B, balan a însămân ărilor de toamnă şi propunerile pentru 
culturile de primăvară si transmiterea acestora la  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Direc ia pentru 
Agricultură a 

Jude ului Vaslui   

Decembrie 

4. Raportare operativă a productiilor realizate, productia de legume si fructe proaspete si sau destinate 
industrializarii 

Direc ia pentru 
Agricultură a 

Jude ului Vaslui   

Trimestrial 

5. Evaluarea calitativă a produc iei de grâu ob inută la nivelul jude ului prin prelevarea probelor de grâu 
şi constituirea corectă a probelor compuse astfel încât acestea să fie cât mai reprezentative. 

Direc ia pentru 
Agricultură a 

Jude ului Vaslui   

iulie- august 

6. Identificarea suprafe elor cultivate cu plante tehnice( tutun şi sfeclă de zahăr) prin înregistrarea 
contractelor şi verificarea în teren. 

Direc ia pentru 
Agricultură a 

Jude ului Vaslui   

 mai- septembrie 

7. Întocmirea situa iei statistice a terenurilor la 31.12.2016 pe baza informa iilor primite de la unită ile 
administrativ-teritoriale din jude  

Direc ia pentru 
Agricultură a 

Jude ului Vaslui   

Martie 

8. Întocmirea inventarului de tractoare şi maşini agricole la nivel de jude  pe baza informa iilor furnizate 
de primării şi transmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Direc ia pentru 
Agricultură a 

Jude ului Vaslui   

Mai - Iulie 

9. Derularea  activită ii de verificare chestionare, centralizare de la exploata iile agricole selectate în 
cadrul  Re elei de Informa ii Contabile Agricole conform O.G. nr. 67/2004,  la nivel jude ean şi 
transmiterea datelor la nivel central 

Direc ia pentru 
Agricultură a 

Jude ului Vaslui   

Martie – august 

 

Autorizarea spa iilor de depozitare şi eviden a mişc rii stocurilor de cereale 

10. Autorizarea spaiilor  de depozitare cereale, acordate agen ilor economici conform Ordinului 
ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltării rurale 222/2006 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

11. Centralizarea şi transmiterea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a  situa iei privind 
stocurile de produse agricole din spa iile de depozitare autorizate. 

 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Lunar 

Gestionarea poten ialului de produc ie viti-vinicol în conformitate cu cerin ele Registrului Planta iilor Viticole, eliberarea de autoriza ii pentru 
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comercializarea vinului de mas  în vrac 

12. Actualizarea şi completarea datelor din Sistemul Informatic Na ional al Viei şi Vinului (defrişări, 
plantări, autoriza ii de replantare , declara ii de recoltă, produc ie şi stocuri,  corectarea erorilor din 
Registrul Planta iilor Viticole. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

13. Autorizarea spa iilor destinate comercializării cu amănuntul a vinurilor de masă în baza Ordinului 
ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 224/2008 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

Dezvoltarea sectorului de producere a fructelor 

14 

 

Eliberarea  autoriza iilor de plantare şi defrişare pomi fructiferi/ arbuşti fructiferi, autoriza iilor de 
tăiere nuci şi castani comestibili, în conformitate cu prevederile Legii pomiculturii nr. 348/ 2003 
modificată şi completată ulterior. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

Alte autoriza ii şi certificate eliberate 

15 Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Pânǎ la data de 1 
mai a fiecǎrui an 
pentru culturile 
simple şi 1 iulie 
pentru culturile 
duble 

16 Eliberarea  autoriza iilor privind regimul juridic al plantelor, substan elor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrofe, în conformitate cu Legea nr.339/ 2005 şi a normelor metodologice de aplicare, aprobate 
prin H.G. 1915/ 22.12.2006. 

Direc ia pentru 
Agricultură  Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

17 Eliberarea certificatelor de abilitare import îngrǎşǎminte chimice conform Legii 232/2010 care 
reglementeaz  importul de mostre de îngr ş minte şi  îngr ş minte. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

La solicitarea 
importatorilor 

18 Emiterea  certificatelor de origine  pentru biomasa provenită din culturi energetice/ deşeuri, utilizată 
drept combustibil sau materie primă pentru produc ia de energie electrică, conform OMADR nr. 46/ 5 
martie 2012. 

Direc ia pentru 
Agricultura  Jude eană 

Vaslui 

La solicitarea 
agen ilor economici 

Folosirea eficient  a îngr ş mintelor naturale, prin îmbun t irea structurii şi a gradului de utilizare a acestora cu impact pozitiv asupra mediului 
precum şi aplicarea/ împr ştierea n molului de epurare 
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19 Monitorizarea Programului de ac iune pentru protec ia apelor împotriva poluării cu nitra i din surse 
agricole potrivit Ordinului comun nr.1552/ 743/ 2008 al MMDR şi MADR, referitor la implementarea 
Directivei 91/ 676/ EEC privind protec ia apelor împotriva poluării cauzate de nitra ii proveni i din 
surse agricole şi verificarea împreună cu reprezentan ii Gărzii Na ionale de Mediu privind modul de 
aplicare a programului de ac iune pentru zonele vulnerabile şi raportare semestrială la MADR şi 
MMDD a stadiului implementării acestui program. 

Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Vaslui 

Semestrial 

20 Aprobarea studiilor pedologice in vederea obtinerii Permisului de aplicare/ împrăştiere a nămolului de 
epurare conform Ord.nr.344/ 708 din 16.08.2004 emis de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 
şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Vaslui 

Permanent 

Identificarea de m suri menite s  conduc  la dezvoltarea rolului economic al organiza iilor asociative din agricultur  

21 Sprijinirea înfiin ării formelor asociative, pentru valorificarea produselor agricole, prin promovarea 
prevederilor cadrului juridic referitoare la crearea, func ionarea şi dezvoltarea formelor asociative, 
asigurarea consultan ei privind constituirea acestora. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

Dezvoltarea zootehniei şi creşterea ponderii acesteia în totalul produc iei agricole 

22 Raportul tehnic operativ AGR-6 A al activită ii zootehnice şi de procesare a produselor agricole de 
origine animală şi trasmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Lunar 

23 Situa ia cu privire la structura dimensională a fermelor de animale şi păsări pe sectoare de activitate. Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Trimestrial 

Monitorizarea Organiza iilor Utilizatorilor de Ap  pentru Iriga ii 

24 Verificarea bianuală a Organiza iilor Utilizatorilor de Apă pentru Iriga ii din Amenajările de Iriga ii 
Albi a- Fălciu, Mânjeşti şi Bazinul Hidrografic Bârlad, Potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 946/ 2014 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Semestrial 

Obiectivul nr. 2 - Încurajarea agriculturii de niş  - Agricultur  ecologic  - Produse tradi ionale 

Fructificarea oportunit ilor oferite de acquis-ul comunitar în domeniul agriculturii ecologice ca instrument important în conservarea naturii şi 
revitalizarea spa iului rural 

25 Înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

1 ianuarie -16 mai 
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Vaslui 

26 Transmiterea la M.A.D.R. a Centralizatorului operatorilor înregistra i în agricultura ecologică Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

lunar 

Promovarea avantajelor privind atestarea produselor tradi ionale 

27 Acordarea de consultan ă de specialitate, primirea cererilor şi verificarea caietului de sarcini atât 
pentru faza de birou cât şi faza de teren 

Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Vaslui 

Permanent 

Obiectivul nr. 3  Adoptarea  de m suri pentru stabilirea unei pie e funciare func ionale 

28 Verificarea şi aprobarea documenta iilor privind scoaterea terenurilor din circuitul agricol conform 
Ordinului comun nr.897/ 798/ 2005 al ministrului agriculturii pădurilor şi dezvoltării rurale şi 
ministrului administra iei şi internelor, Legea nr.18/1991 legea fondului funciar  

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

La solicitarea 
beneficiarilor de 
investi ii 

29 Instrumentarea dosarelor privind vânzarea şi cumpǎrarea terenurilor agricole conform Legii nr.17/ 
2014. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

Obiectivul nr. 4  Implementare legisla ie comunitar  şi na ional  la nivelul jude ului Vaslui 

Diseminare informa ii 

30 
Consiliere operatori economici 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

anual 

31 
Întâlniri de lucru 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

lunar 

32 
Vizite teren operatori individuali  

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

lunar 

Obiectivul nr. 5 Monitorizarea respect rii prevederilor legale de c tre operatorii economici in domeniul impus 
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Efectuare controale de specialitate 

33 
Control administrativ 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

lunar 

34 
Control tehnic 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

lunar 

Obiectivul nr. 6 Gestionarea şi monitorizarea conformitǎ ii legumelor şi fructelor proaspete, cu respectarea legisla iei na ionale şi comunitare 
privind organizarea comunǎ de pia ǎ în sectorul legume şi fructe proaspete (Regulamentul (UE) nr.543/2011, Legea nr.312/2003 republicatǎ - 
privind producerea şi valorificarea legumelor, Legea nr.348/2003 republicatǎ – legea pomiculturii, Legea nr.145/2014 cu modificǎri şi completǎri  - 
pentru stabilirea unor mǎsuri de reglementare a pie ei produselor din sectorul agricol) 

Verificarea respectǎrii conformitǎ ii fructelor şi legumelor proapete care se supun standardelor de comercializare pe întreaga filierǎ 

35 Controlul de conformitate pentru fructele şi legumele proaspete, destinate exportului sau provenite din 
import. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

lunar 

36 Controlul de conformitate privind respectarea standardelor de comercializare, sub aspectul modului de 
sortare, ambalare, marcare, etichetare şi depozitare a legumelor şi fructelor proaspete. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

lunar 

37 Controlul privind respectarea legisla iei specifice în pie ele agroalimentare de cǎtre producǎtori, 
persoane juridice, administratori pie e şi primǎrii. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

lunar 

Respectarea prevederilor Ordinului nr.390/2009 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi 
fructe proaspete, în vederea folosirii rogimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar 

38 Verificarea îndeplinirii condi iilor prevǎzute de art.2 din anexa la Ordinul nr.390/2009 privitoare la 
metodologia autorizǎrii. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

La fiecare solicitare 

39 Monitorizare timp de 1 an a operatorilor care solicitǎ autorizarea efectuǎrii autocontrolului. Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Semestrial 
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Raportarea activitǎ ii desfǎşurate în domeniul legume şi fructe 

40 Întocmirea de rapoarte privind activitatea de inspec ii desfǎşuratǎ în baza Tematicii cadru de inspec ii 
anuale şi a unor tematici specifice transmise de Autoritatea de coordonare tehnicǎ din cadrul MADR. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Săptămânal/ lunar 

41 Actualizarea bazei de date a operatorilor din sectorul fructe şi legume (SINCC_LF). Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Lunar 

Perfec ionarea consilierilor inspec ii din domeniul legume şi fructe 

42 Participarea la instruirile organizate de Autoritatea de coordonare tehnicǎ a ISCTPVLF în vederea 
perfec ionǎrii activitǎ ii specifice de inspec ie şi însuşirii noutǎ ilor legislative comunitare şi na ionale 
din domeniu. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Anual 

Colaborarea interinstitu ionalǎ 

43 Participarea la ac iuni de control mixte alǎturi de reprezentan i ai ANAF, ANPC, ANSVSA, IPJ - în 
vederea identificǎrii şi eliminǎrii unor aspecte ce contravin normelor organizǎrii comune de pia ǎ în 
sectorul producerii şi comercializǎrii legumelor şi fructelor. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Anual 

Obiectivul nr. 7 Respectarea legisla iei comunitare şi na ionale în domeniul agriculturii ecologice 

44 Urmǎrirea respectǎrii de cǎtre organismele de inspec ie şi certificare aprobate de MADR a procedurii 
de control standard şi a aplicǎrii în activitatea de inspec ie şi certificare a mǎsurilor de control şi 
precautie pe care organismul se angajeazǎ sǎ le impunǎ operatorilor pentru fiecare domeniu de 
activitate. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

45 Verificarea activitǎ ii organismelor de inspec ie şi certificare prin inspec ia pe teren a operatorilor 
afla i sub contract cu organismul  respectiv. 

Direc ia pentru 
Agricultura Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

46 Informarea structurii responsabile în domeniul inspec iilor tehnice din cadrul MADR privind 
neconformitǎ ile constatate. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

47 Verificarea operatorilor din eşantionul supus controlului, stabilit în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr.895/2016 de cǎtre structura responsabilǎ în domeniul inspec iilor tehnice din cadrul 
MADR. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Semestrial 
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48 Verificarea operatorilor economici care exploateazǎ suprafe e mari şi care ob in produc ii peste media 
ob inutǎ în sistem conven ional, în zona unde îşi desfǎşoarǎ activitatea 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

49 

 

Participarea împreunǎ cu inspectorul organismului de inspec ie şi certificare la prelevarea de probe de 
la operatorii economici care ob in produc ii mari şi care efectueazǎ tranzac ii în afara teritoriului 
României. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

La solicitarea 
inspectorului 

organismului de 
inspec ie şi 
certificare 

50 Verificarea operatorilor economici conform prevederilor H.G. nr.131/2013. Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

51 Verificarea raportului de inspec ie (copie) emis de organismele de inspec ie şi certificare în urma 
inspec iilor anun ate sau neanun ate efectuate la operatori, a modului de completare. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

52 Verificarea pe teren a inspec iilor realizate de organismele de control pe domenii de activitate: 

- plante şi produse vegetale; 

- animale şi produse de origine animalierǎ; 

- alge marine şi produse din alge marine; 

- animale de acvaculturǎ şi produse ob inute din animale de acvaculturǎ; 

- produse procesate pentru a fi utilizate ca alimente, unitǎ i de ambalare şi/sau reambalare, unitǎ i de 
etichetare şi/sau reetichetarea produselor agroalimentare ecologice; 

- hrana pentru animale. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

53 Întocmirea procesului verbal de constatare şi anexarea acestuia la formularul de control specific 
fiecǎrui domeniu de activitate. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

54 Transmiterea cǎtre MADR a proceselor verbale întocmite în conformitate cu prevederile H.G. 
nr.131/2013 şi ale O.G. nr.29/2014 , în caz de neconformitate. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 
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Obiectivul nr. 8  Inspec ia în domeniul industriei alimentare 

Verificarea respect rii legisla iei na ionale şi comunitare în domeniul industriei alimentare 

55 
Verificarea folosirii sării iodate la fabricarea pâinii şi produselor de panifica ie conform prevederilor 
H.G nr. 1904/2006 pentru modificarea H.G  nr.568/2002 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

56 
Verificarea în structurile de vânzare cu amănuntul a respectării afişajului obligatoriu la 
comercializarea pâinii şi produselor de panifica ie ,conform OUG nr.12/2006 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

57 
Verificarea în structurile de vânzare cu amănuntul a respectării regimului de marcare ,clasificare 
,ambalare şi comercializare a ouălor 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

58 Verificarea respectării regimului de marcare ,clasificare ,ambalare şi comercializare a ouălor la 
producători, centrele de ambalare ,colectori şi angrosisti ,conform prevederilor Regulamentului 
(CE)589/2008 şi a O.M nr.461/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a H.G 
nr.415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Lunar 

59 
Verificarea legalită ii  utilizării atestatului şi logoo-ului de produs tradi ional şi a produselor 
alimentare consacrate româneşti conform O.M. 724/2013 şi a O.M. nr.324/2014 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

Monitorizarea activit ii de Inspec ii  în  domeniul  industriei  alimentare 

60 

Reactualizarea şi centralizarea bazei de date a operatorilor economici din industria alimentară. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Lunar 

61 

Întocmirea rapoartelor de inspec ii lunare si raportarea datelor la MADR 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Lunar 

Obiectivul nr. 9 Inspec ia tehnic  în domeniul depozitelor de cereale 

Respectarea prevederilor legale privind recep ia, achizi ionarea, depozitarea, comercializarea şi transportul produselor cerealiere 
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62 Controlul privind respectarea condi iilor tehnice care au stat la baza acordării autoriza iei de depozit 
pentru semin ele de consum, a modului în care operatorii economici autoriza i respectă reglementările 
în vigoare privind recep ia ,achizi ionarea,  depozitarea ,comercializarea şi transportul produselor 
cerealiere 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

63 
Efectuarea de controale dispuse de MADR la depozitele licen iate conform Legii nr. 101/204 şiH.G 
nr.169/2015  

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

La solicitarea 
MADR 

64 

Actualizarea  bazei de date a operatorilor economici care de in autoriza ii de depozit 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

65 Întocmirea rapoartelor de activitate lunare  privind controalele efectuate conform OUG nr.12/2006 si 
HG nr. 169/2015 intre 1-10 ale lunii urmatoare pentru activitatea desfasurata in luna anterioara  si 
raportarea la MADR 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

66 

Întocmirea rapoartelor de inspec ii lunare si raportarea datelor la MADR 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Lunar 

Obiectivul nr. 10 Consultan  agricol  şi formare profesional  

Consultan  agricol , informarea şi instruirea fermierilor, formare profesional  şi elaborare de proiecte 

67 Consultanță tehnică de specialitate  Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

68 Cursuri de calificare profesională in meseriile : Apicultor; Lucrător in cultura plantelor; Lucrător in 
creşterea animalelor; Pomicultor;Legumicultor; Tractorist 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Trimestrial 

69 Informarea fermierilor privind: 

- Programul Na ional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
- Ecocondi ionalitatea 
- Planul de ac iune pentru protec ia apelor împotriva poluării cu nitra i proveni i din surse 

agricole 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 
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Folosirea gunoiului de grajd şi bunele măsuri de mediu 

70 Elaborarea de proiecte privind sprijinul financiar pentru fermieri prin măsurile din Programul Na ional 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Pe durata sesiunii de 
depunere proiecte 

71 Întocmirea dosarelor de plată Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Periodic 

72 Întocmire de Proiecte de Amenajament pastoral in conformitate cu OUG 34/2013  privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistelor permanente si pentru modificarea si completarea 
Legii fondului funciar nr 18 /1991 si HG 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului  34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea 
Legii fondului funciar aprobate prin Hotararea Guvernului nr 1064/2013. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

73 Eliberarea de Avize consultative pentru Atestatele de producător conform  Legii 145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pie ei produselor din sectorul agricol. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Permanent 

74 Elaborarea,multiplicarea si distribuirea de materiale informative de specialitate Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Periodic 

75 Organizarea şi participarea la târguri, expozi ii, seminarii şi simpozioane ştiin ifice. Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Vaslui 

Periodic 

OFICIUL JUDE EAN DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE VASLUI 

Obiectivul  nr. 11. Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentului pastoral pentru teritoriile administrative 
Duda Epureni, V leni, Olteneşti, Cre eşti, B lteni, Lunca Banului, Micleşti 

76 Studii pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentului pastoral  pentru teritoriile 
administrative Duda Epureni, Văleni, Olteneşti, Cre eşti, Bălteni, Lunca Banului, Micleşti 

 

O.J.S.P.A. VASLUI 

 

Trim. I 

Obiectivul nr. 12.  Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice în vederea realizarii şi reactualiz rii  sistemului na ional de monitorizare sol-teren 
pentru agricultur  teritoriile administrative T cuta şi Grivi a 
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77 Faza de teren   necesară întocmirii studiului pedologic şi agrochimic pentru teritoriile administrative 
Tăcuta şi Grivi a 

O.J.S.P.A. VASLUI Trim. II 

Obiectivul nr. 13. Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentului pastoral pentru teritoriile administrative 
Pogoneşti, Rebricea, Berezeni, T cuta 

78 Studii pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentului pastoral  pentru teritoriile 
administrative Pogoneşti, Rebricea, Berezeni, Tăcuta  

 

O.J.S.P.A. VASLUI 

 

Trim. II 

Obiectivul nr. 14.  Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice în vederea realizarii şi reactualiz rii sistemului na ional de monitorizare sol-teren 
pentru agricultur  teritoriile administrative Gârceni, T cuta, Grivi a 

79 Faza de teren   necesară întocmirii studiilor pedologice şi agrochimice pentru teritoriul administrativ 
Gârceni şi faza de laborator pentru teritoriile administrative Tăcuta şi Grivi a 

 

O.J.S.P.A. VASLUI 

 

Trim. III  

Obiectivul nr. 15.  Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice în vederea realizarii şi reactualiz rii sistemului na ional de monitorizare sol-teren 
pentru agricultur  teritoriile administrative Gârceni, T cuta, Grivi a  

80 Faza de laborator necesară întocmirii studiului pedologic şi agrochimic pentru teritoriul administrativ 
Gârceni şi faza de birou pentru teritoriile administrative Tăcuta şi Grivi a 

 

O.J.S.P.A. VASLUI 

 

Trim. IV 

Obiectivul nr.16.   Studii agrochimice în vederea înfiin rii de planta ii pomicole şi viticole O.J.S.P.A. VASLUI Trim I, II, III, IV 

Obiectivul nr.17.   Intocmirea documenta iilor pentru stabilirea claselor de calitate ale terenurilor în 
vederea scoaterii din circuitul agricol 

O.J.S.P.A. VASLUI Trim I, II, III, IV 

Obiectivul nr. 18.    Stabilirea claselor de calitate ale terenurilor necesare proprietarilor în vederea 
întocmirii documentelor la notariat 

O.J.S.P.A. VASLUI Trim I, II, III, IV 

Obiectivul nr. 19.  Studii privind verificarea fermelor agricole cu risc mare de poluare O.J.S.P.A. VASLUI Trim I, II, III, IV 

Obiectivul nr.20.  Studii privind identificarea terenurilor improprii agriculturii in vederea imp duririi  O.J.S.P.A. VASLUI Trim I, II, III, IV 

81 Monitorizarea activitatii operatorilor economici inregistrati în vederea acordării vizei anuale. Colectivul 

I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent    

 Obiectivul nr. 21. Monitorizarea activit ii a 80 operatori economici inregistra i şi acordarea vizei anuale  in anul 2017. Se va verifica scriptic si 
faptic baza materiala şi situa ia personalului atestat al fiec rui operator economic şi se vor incheia procese-verbale de monitorizare şi de baz  
material . 



55 
 

82 Instruirea  anuala a personalului atestat.  Colectivul 

I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent 

Obiectivul nr.22.   Instruirea a 60 persoane pentru atestare/ reatestare în vederea desf ur rii activit ilor specifice. 

83 Inregistrarea de noi operatori economici. Colectivul 

I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent 

Obiectivul nr. 23. Înregistrarea de aproximativ 10 operatori economici noi pentru activit ile de producere, prelucrare i comercializare a 
semin elor i materialului s ditor. 

84 Efectuarea de controale la comercian ii de semin e şi material săditor, inclusiv in pie e şi oboare. Colectivul 

I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Trim. I i trim. IV 

Obiectivul nr. 24. Efectuarea de controale periodice la aproximativ 60 comercian i de semin e şi material s ditor, împreun  cu personalul 
institu iilor publice ale administra iei locale, conform Legii nr.266/2002, republicat .  

85 Înregistrarea declarațiilor de multiplicare a semințelor Colectivul 

I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Trim. I, trim. II i 
trim. IV 

Obiectivul nr. 25.  Înregistrarea declara iilor de multiplicare  pentru aproximativ 4000 ha culture semincere. 

86 Realizarea programului anual de multiplicare. Colectivul 

I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Trim. II, trim.III i 
trim IV 

 Obiectivul nr. 26.   Efectuarea de controale în câmp la termenele stabilite, pe aproximativ 4000  ha loturi semincere. 

87 Eşantionarea oficiala a loturilor de semințe.  Colectivul 

I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent 

Obiectivul nr.27.  Eşantionarea a minimum 800 probe la loturile de semin e 

88 Efectuarea determinărilor  în laborator în vederea eliberării documentelor oficiale  Colectivul 

I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent 

Obiectivul nr. 28.  Efectuarea de aproximativ  2600 determin ri de c tre personalul oficial al ITCSMS Vaslui  

89 Efectuarea auditului intern. Colectivul Trim.I i trim IV 
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I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Obiectivul nr. 29.   Pe tot parcursul anului 2017 se vor efectua  16 audituri interne, pentru verificarea respect rii sistemului de management la 
nivelul laboratorului acreditat  

90. Incasarea contravalorii serviciilor prestate. Colectivul 

I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent 

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor 

Obiectivul nr. 30. Implementare acte comunitare si legislatie sanitara veterinara si asigurarea prevederilor cadrului juridic si a reglementarilor 
specifice activitatilor in domeniul sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei nationale si europene; asigurarea 
supravegherii si controlului aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate 

91 Implementare acte comunitare comunitare si legislatie sanitara veterinara. DSVSA Vaslui Permanent 

92 Implementarea activită ilor Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje, denumit în 
continuare S.R.A.A.F., la nivel jude ean 

DSVSA Vaslui Permanent 

93 Avizează-notifica, în condi iile legii, amplasarea, proiectarea şi construirea obiectivelor sau unită ilor 
de creştere a animalelor, a obiectivelor veterinare, precum şi a unită ilor care produc,  prelucrează, 
procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produsele de origine animală, precum şi a altor 
obiective supuse controlului sanitar-veterinar 

DSVSA Vaslui Permanent 

94 Verifica, potrivit legii, documentele specifice necesare acordării, de compensa ii fermierilor afecta i de 
aplicarea măsurilor de combatere a bolilor, ca urmare a declarării suspiciunii sau confirmării bolii, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

DSVSA Vaslui Permanent 

95 Asigură punerea în practică a planurilor de contingen ă şi a manualelor opera ionale pentru boli 
emergente şi reemergente ori alte boli transmisibile ale animalelor cu inciden ă în comer ul cu animale 
vii, cu implica ii zoonotice şi pentru care se stabileşte un anumit status de sănătate, precum şi pentru 
domeniul siguran ei alimentelor 

DSVSA Vaslui Permanent 

Obiectivul nr. 31. Catagrafia, monitorizarea si auditarea unitatilor de industrie alimentara ale caror activitati sunt supuse autorizarii/inregistrarii  
sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a mijloacelor de transport care necesita detinerea unei autorizari /inregistrari si 
implementarea actelor normative in vigoare si instructiunilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor 

96 Autorizarea/ înregistrarea unitatilor/activitatilor supuse controlului sanitar–veterinar si pentru 
siguranta alimentelor precum si a mijloacelor de transport care necesita detinerea unei 
autorizari/inregistrari si stabileste conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile 

DSVSA Vaslui permanent 
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legale in vigoare 

97 Realizeza misiuni de audit, potrivit nivelului de competen ă si al procedurilor stabilite de ANSVSA, în 
unită ile de profil supuse controlului sanitar–veterinar si pentru siguranta alimentelor 

DSVSA Vaslui trimestrial 

98 Evaluarea unită ilor şi încadrarea în func ie de analiza riscului a unită ilor care produc, procesează, 
depozitează, transportă, comercializează şi / sau distribuie produse de origine animală si non animala 
autorizate/ înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor 

DSVSA Vaslui anual 

99 Asigura implementarea actelor normative in vigoare si instructiunilor sanitare veterinare si pentru 
siguranta alimentelor prin realizarea de informari si instruiri pentru personalul DSVSA si, dupa caz, 
operatorii economici, inclusiv in ceea ce priveste: 

-calitatea alimentelor de origine non-animală; 

- standardele în vigoare şi mărcile de calitate; 

-domeniul siguran ei biologice şi toxicologice; 

DSVSA Vaslui permanent 

Obiectivul nr. 32. Monitorizarea i instruirea persoanelor cu responsabilit i în comer ul intracomunitar, exportul, importul, tranzitul de animale 
vii, produse şi subproduse de origine animal / non animala si, dupa caz, produsele destinate nutritiei animalelor, pe teritoriul de competen . 

100 Monitorizează şi răspunde de comer ul intracomunitar, importul, exportul şi tranzitul de animale vii, 
produse şi subproduse de origine animală/ non animala si, dupa caz, produsele destinate nutritiei 
animalelor, pe teritoriul de competen ă 

 

DSVSA Vaslui permanent 

101 Organizează instruirea persoanelor cu responsabilită i în comer ul intracomunitar, exportul, importul, 
tranzitul de animale vii, produse şi subproduse de origine animală/ non animala si, dupa caz, produsele 
destinate nutritiei animalelor, pe teritoriul de competen ă 

 

DSVSA Vaslui permanent 

102 Monitorizarea certificatelor de comert intracomunitar in sistemul TRACES DSVSA Vaslui permanent 

 Obiectivul nr.33. Realizarea şi coordonarea ac iunilor de control în vederea identific rii neconformit ilor, fraudelor şi altor activit i ilicite ce 
aduc atingere intereselor publice şi private în domeniul specific de competen  al Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a 
Alimentelor  

103 Participă împreună cu alte institu ii publice, la ac iuni comune de inspec ie DSVSA Vaslui Permanent 

104 Cercetează sesizările/peti ile, primite în responsabilitatea sa de la nivelul Conducerii DSVSA privind 
nerespectarea prevederilor legale cu privire la activitatea sanitar veterinară şi pentru siguran a 
alimentelor 

DSVSA Vaslui Permanent 
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105 .Monitorizează realizarea ac iunilor de control oficial şi realizează ac iunile de control/supracontrol 
proprii conform Programului de control na ional şi/sau tematice, la nivel jude ean, cu respectarea 
procedurilor / instructiunilor ANSVSA 

DSVSA Vaslui Permanent 

106 Dispune aplicarea/aplica măsuri de re inere oficială/sechestru, retragere şi/sau distrugere a produselor 
si subproduselor alimentare/nedestinate consumului uman, a animalelor vii, a furajelor/produselor 
destinate nutritiei animale precum şi a altor produse supuse controlului sanitar veterinar, produse 
medicinale inclusiv produse biologice de uz veterinar, si altele, neconforme cu prevederile legisla iei 
în vigoare 

DSVSA Vaslui 

 

Permanent 

Obiectivul nr.34.  Asigurarea la nivel judetean a apararii sanatatii animalelor, protectiei si bunastarii animalelor prin realizarea ac iunilor sanitare 
veterinare din cadrul Programului de supraveghere, prevenire, control şi eradicarea bolilor la animale, ale celor transmisibile de la animale la om, a 
sigurantei alimentelor destinate consumului uman, a salubritatii furajelor pentru animale si protec iei mediului, precum şi alte ac iuni prev zute în 
alte programe na ionale, pe care Autoritatea Na ional  Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor prin DSVSA-uri la nivel judetean le 
desfasoara in anul 2017, in raport cu cresterea animalelor, identificarea si inregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor; ridicarea 
barierelor economice prin eradicarea bolilor care constituie obstacole in desfasurarea comertului. 

107 Aplicarea prevederilor legisla iei sanitare-veterinare privind condi iile de biosecuritate în exploata iile 
comerciale, circula ia animalelor şi subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU) DSVSA Vaslui Permanent 

108 Realizarea recoltării probelor în cadrul Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire, control şi 
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor şi 
protec ia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor 

DSVSA Vaslui trimestrial 

109 Monitorizarea modului in care  medicii veterinari de liberă practică împuternicit, realizeaza  ac iunile 
sanitar-veterinare prevăzute în Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a 
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor şi protec ia mediului, 
de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor; 

DSVSA Vaslui lunar 

110 Efectuarea  anchetelor epidemiologice, notificarea, declararea şi instituirea planurilor de masuri  de 
stingere a focarelor de boali la animale si  avizarea dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite 
de proprietarii de animale 

DSVSA Vaslui permanent 

111 Monitorizeaza  modul in care se realizeaza actiunile prevazute in Planului Na ional pentru Controlul 
Reziduurilor- in domeniul de competenta ; 

DSVSA Vaslui trimestrial 

112 Controlează respectarea prevederilor privind bunastarea animalelor, inclusiv a standardelor minime 
privind protec ia animalelor în timpul transportului, în timpul sacrificării/ uciderii DSVSA Vaslui permanent 

Obiectivul nr. 35 verific  conformitatea datelor în deconturile privind manopera de realizare a ac iunilor din Programul ac iunilor de 
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supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor şi protec ia 
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, conform legisla iei sanitar-veterinare şi pentru siguran a 
alimentelor în vigoare; 

113 

 

 Actiuni sanitar-veterinare de vaccinare, tuberculinare, prelevare probe, inspectie in exploatatii care se 
desfasoara intr-o perioada determinata de timp. 

Sef serviciu 
Lunar 

  Obiectivul nr. 36. Asigurarea la nivel judetean a implementarii cerintelor privind siguranta alimentelor, de la producerea materiilor prime pana la 
distribuirea alimentelor catre consumator si asigurarea unui nivel inalt de protectie a vietii si sanatatii umane bazat pe analiza riscului. 

114 Supravegherea aplicarii si respectarii reglementarilor specifice in unitatile de procesare a produselor 
alimentare de origine animala si non animala conform incadrarii in grupa de risc 

DSVSA Vaslui Permanent 

115 Coordonarea, monitorizarea şi verificarea îndeplinirii ac iunilor prevăzute în Programul de 
supraveghere şi control în domeniul siguran ei alimentelor, precum si realizarea de controale tematice 
( în perioada sezonului estival şi în perioada sărbătorilor de iarnă, pascale, în zonele de interes turistic 

DSVSA Vaslui lunar 

116 Urmăreşte, monitorizează si controleaza modul în care se respectă prevederile legale , privind buna 
practică de igienă şi procedurile bazate pe analiza riscurilor şi punctele critice de control (HACCP) in 
unitatile de industria alimentara . 

DSVSA Vaslui trimestrial 

117 Organizare de instruiri  si verificari periodice cu personalul sanitar veterinar si pentru siguranta 
alimentelor. 

DSVSA Vaslui trimestrial 

118 Controlul oficial asupra implementarii  instruc iunilor privind întocmirea şi transmiterea informa iilor 
referitoare la lan ul alimentar pentru speciile bovine, ovine, porcine, pasari precum si trasabilitatea 
alimentelor de origine animala si non animala. 

DSVSA Vaslui permanent 

119 Implementare acte comunitare din domeniul produselor de origine non-animala DSVSA Vaslui trimestrial 

    Obiectivul nr. 37. Siguran a alimentelor de origine animal  sau non-animal  prin testarea criteriilor microbiologice şi prin controlul reziduurilor 
de produse medicinale veterinare la animalele vii şi la produsele de origine animal  precum şi al contaminan ilor 

120 Implementarea legisla iei privind aspectele microbiologice / fizico-chimice cerin e legislative- 
recoltare de probe de alimente de origine animala si non animala 

DSVSA Vaslui trimestrial 

121 Asigura realizarea si monitorizarea Programului National de Control al Reziduurilor, pe domeniul 
specific 

DSVSA Vaslui trimestrial 

122 Recoltarea de probe pentru monitorizarea contaminantilor/ aditivi din produsele de origine animala si DSVSA Vaslui trimestrial 



60 
 

non animala 

123 Controlează produsele alimentare de origine non-animală, care ar putea con ine/care ar putea proveni 
de la organisme modificate genetic (OMG) precum şi în ceea ce priveşte al i parametri în afara celor 
toxicologici şi microbiologici; 

DSVSA Vaslui trimestrial 

  Obiectivul nr. 38 Verificarea conformit ii datelor în deconturile privind manopera de realizare a ac iunilor din Programul ac iunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor şi protec ia 
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, conform legisla iei sanitar-veterinare şi pentru siguran a 
alimentelor în vigoare 

124 Identificare si inregistrare bovine, ovine, caprine si suine. DSVSA Vaslui Lunar 

   Obiectivul nr. 39. Monitorizeaz , verific  şi r spunde de activit ile referitoare la înregistrarea exploata iilor şi identificarea animalelor, 
remedierea eventualelor erori, potrivit legisla iei în vigoare 

125 Verificarea asigurării coresponden ei în sistem electronic privind activitatea de identificare şi 
înregistrare a animalelor 

DSVSA Vaslui Lunar 

126  Asigură emiterea paşapoartelor, în condi iile legii, pentru bovinele identificate şi înregistrate, şi 
asigură distribu ia paşapoartelor emise către proprietarii bovinelor; DSVSA Vaslui Permanent 

127 Inregistrarea in Registrul National al exploatatiilor (RNE) a unitatilor de tip: comerciale de tip A, 
ferme comerciale, mijlocitori de afaceri. 

DSVSA Vaslui Permanent 

Obiectivul nr. 40.  Gestioneaz  controalele efectuate pentru verificarea respect rii de c tre agricultori a cerin elor legale în materie de gestionare 
(SMR) referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor şi a bunelor condi ii agricole şi de mediu (GAEC) 

128 Efectueaza controalele in exploatatii, conform esantioanelor generate  de APIA ca urmare a 
prevederilor Ordinului 187 din 5.08.2011si a Regulamentelor nr. 1082/2003, nr. 494/1998, 1505/2006 
si a Acordului de Delegare incheiat intre APIA si ANSVSA 24067/28292.  

DSVSA Vaslui 

 

Stabilit de 
autoritatile centrale 

   Obiectivul nr.41. Controlul implement rii legisla iei sanitare veterinare din domeniul înregistr rii exploata iilor şi identific rii animalelor şi a 
procedurilor stabilite de ANSVSA 

129 Efectueaza controale si verifica conformitatea datelor existente in BND cu cele din teritoriu, in 
Circumscriptii Sanitare Veterinare de Asistenta, in unitati si in exploatatii.  

DSVSA Vaslui 
 

Permanent 

  Obiectivul nr. 42. Asigurarea, prin examene specifice de laborator, a realiz rii prevederilor Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor şi protec ia mediului, de identificare şi 
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înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguran ei alimentelor 

130 Efectuează analize atât pentru evaluarea st rii de s natate şi bun st rii animalelor, cât şi pentru 
diagnosticul bolilor prin examene: morfopatologice, bac teriologice, micologice,virusologice, 
parazitologice, toxicologice, micotoxicologice, serologice, biochimice,hematologice, seminalogice, de 
biologie moleculară şi de analiză genetică 

 

DSVSA Vaslui 

 

trimestrial 

131 Efectuează analize la probele recoltate de către medicii veterinari oficiali pentru controlul produselor 
alimentare şi hranei pentru animale, de origine: indigenă, provenite din import, destinate exportului 
sau la cererea beneficiarilor 

 

DSVSA Vaslui 

 

Trimestrial 

   Obiectivul nr.43. Implementarea actelor comunitare si a legislatiei sanitara veterinara referitoare la autorizarea / acreditarea laboratoarelor/ 
metodelor 

132 Participa la controale şi propune conducerii D.S.V.S.A., în condi iile legii, autorizarea, suspendarea 
sau interzicerea activită ii laboratoarelor private, uzinale şi laboratoarele organizate în cadrul 
asocia iilor şi funda iilor profesionale din sectorul agro-alimentar, în cazul indeplinirii/neîndeplinirii 
condi iilor de func ionare pentru care au fost autorizate şi pentru neconformită ile constatate 

 

DSVSA Vaslui 

 

Permanent 

     Obiectivul nr.44. Participarea la testele de competenta organizate de laboratoarele na ionale/ europene de referin  şi alte institu ii de profil  

133 Teste interlaborator pe domeniile morfopatologie, bacteriologie, virusologie, microbiologie 
alimentara, serologie, parazitologie, toxicologie, igiena mediului, examene fizico-chimice 

DSVSA Vaslui 
 

Anual 

    Obiectivul 45. Verificarea, pe baza procedurilor şi a algoritmului de evaluare elaborat de A.N.S.V.S.A. a fezabilitatii planurilor de ac iune 
elaborate privind gestionarea popula iei câinilor f r  st pân 

134 Controlează respectarea normelor în vigoare cu privire la protec ia animalelor din adăposturile de 
câini fără stăpân, a celor din grădini zoologice/ acvarii publice/circuri/pensiuni/ canise/ pet-shop–uri, 
precum şi a animalelor folosite în scopuri ştiin ifice sau în alte scopuri experimentale 

 

DSVSA Vaslui trimestrial 

135   Verifică datele cu privire la numărul de câini înregistra i, numărul de microcip sau al mijlocului 
alternativ de identificare, numarul fişei de adop ie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data 
predării cadavrelor către societă ile care execută incinerarea 

 

DSVSA Vaslui Trimestrul 
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CAPITOLUL 12 – POLITICI DE MEDIU. APELE I P DURILE 
 
Nr. 
crt. 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institu ia 
responsabil  
(parteneri) 

Termen de realizare 

Obiectivul 1 - Înt rirea capacit ii institu ionale în domeniul Mediului: Înt rirea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul evalu rii 
impactului asupra mediului a unor proiecte publice şi private, prin: 

1 Reactualizarea lunară a bazei de date EIA –Evaluarea Impactului asupra Mediului  APM Vaslui 
 

Lunar  

Obiectivul 2 - Înt rirea capacit ii de implementare a legisla iei privind autorizarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, prin: 

2 Reactualizarea trimestriala a bazei de date privind autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate 
de mediu emise si revizuite 

APM Vaslui 
 

trimestrial  

Obiectivul 3 -  Înt rirea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul informa iei de mediu, prin: 

3 Actualizarea bazei de date pentru informa ia de mediu la nivel na ional şi local conform 
prevederilor Directivei 90/313/CEE privind accesul publicului la informa ia de mediu 

APM Vaslui 
 

Permanent   

4 Actualizarea: 
-Registrului /listă cu informa ii de mediu de inută 
-Registrului/ listă  pentru înregistrarea solicitărilor de informa ii 
-Registrului listă cu informa ia de mediu difuzată din oficiu 

APM Vaslui 
 

Permanent   

Obiectivul 4 - Înt rirea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul calit ii aerului, prin: 
5 Urmărirea conformării instala iilor care se află sub inciden a Directivei 94/63/CE la termenele 

asumate în procesul de negocieri   
APM Vaslui 

 
Permanent  

6 Raportarea către Comisia Europeană a stadiului implementării Directivei Consiliului nr. 94/63/CE, 
în conformitate cu prevederile articolulului 5 al Directivei 91/692/CEE 

APM Vaslui 
 

Permanent  

Obiectivul 5 - Consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul gestion rii deşeurilor şi a substan elor periculoase, prin: 
7 Monitorizarea implementării Planului na ional de eliminare a echipamentelor şi materialelor care 

con in PCB/PCT conform prevederilor Directivei Directiva 96/59/CEE privind eliminarea 
bifenililor şi trifenililor policlorura i (PCB şi PCT) 

APM Vaslui 
 

Trim. IV 

Obiectivul 6 - Consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul protec iei naturii, prin: 
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8 Promovarea educării şi informării publicului (art.22) conform prevederilor Directivei 92/43/EEC 
asupra conservarii habitatelor actuale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună 

APM Vaslui 
 

Permanent   

9 Asigurarea unui mangement performant la nivelul cerin elor europene şi a conven iilor la care 
România este parte a ariilor naturale protejate din jude ul Vaslui 

APM Vaslui 
 

Trim. IV 

10 Realizarea bazelor de date privind distribu ia speciilor de floră şi faună sălbatică şi a habitatelor de 
interes comunitar existente în România 

APM Vaslui 
 

Permanent   

11 Analiza de către APM a rapoartelor anuale întocmite de custozi  APM Vaslui 
 

Trim. I  

12 Realizarea bazei de date cu efectivele speciilor sălbatice de interes cinegetic sau cu valoare 
economică, respectiv la pisica salbatică  

APM Vaslui 
 

Trim. IV 

Obiectivul 7 - Consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul controlului poluarii industriale, prin: 
13 Reactualizarea Inventarului  instala iilor/activită ilor IPPC la nivel jude ean APM Vaslui 

 
Permanent  

Obiectivul 8 - Consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul privind emisiile de gaze cu efect de sera, prin: 
14 Emiterea si revizuirea autorizatiilor GES pentru instalatiile non-IPPC la nivel jude ean APM Vaslui 

 
Permanent  

Obiectivul 9 - Consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili provenind 
din utilizarea solven ilor organici în anumite activit i şi instala ii (COV), prin : 
15 Reactualizarea Inventarului  instala iilor/activită ilor  COV solventi la nivel jude ean APM Vaslui 

 
Trim. IV 

Obiectivul 10 - Consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul controlului accidentelor majore care implic  substan e 
periculoase (SEVESO III), prin 
16 Reactualizarea Inventarului  instala iilor/activită ilor SEVESO la nivel jude ean APM Vaslui 

 
Trim. II si trim. IV 

Obiectivul 11 - Integrarea politicii de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale 

17 Monitorizarea Planului Local de Ac iune pentru Mediu APM Vaslui 
 

Trim. IV 

Obiectivul 12 - Evaluarea st rii actuale a factorilor de mediu 
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18 Monitorizarea integrată a factorilor de mediu la nivelul jude ului Vaslui şi elaborarea raportului 
privind calitatea factorilor de mediu 

APM Vaslui 
 

Monitorizarea- 
permanent 

Raportul lunar privind 
privind calitatea 

factorilor de mediu- lunar 
Raportul anual privind 
calitatea factorilor de 

mediu- Trim.III 
19 Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător în județul Vaslui APM Vaslui Trim. I 
Obiectivul 13 - Ameliorarea calit ii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale 
Îmbun t irea calit ii aerului 
20 Pentru sta ia automată de monitorizare a calită ii aerului (din cadrul  Re elei Na ionale de 

monitorizare a calită ii aerului) se va asigura realizarea activită ilor de operare a echipamentelor de 
monitorizare a calită ii aerului, de laborator, de gestionare a datelor, de raportare a datelor privind 
calitatea aerului şi de informare a publicului în condi ii optime, conform standardelor UE. 

APM Vaslui 
 

Permanent  

21 Realizarea Inventarului anual de emisii APM Vaslui Trim. II 

22 Intocmirea raportului privind evolu ia implementării Programului Na ional de reducere a emisiilor 
de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la instala iile mari de ardere conform 
prevederilor Directivei Consiliului nr. 2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluan i în 
aer proveni i din instala ii mari de ardere (LCP) 

APM Vaslui 
 

Trimestrial  

23 Colectarea şi transmiterea datelor necesare realizării Registrului Na ional privind  compuşii 
organici volatili rezulta i de la depozitarea şi distribu ia benzinei   (baza de date, instala ii, 
autoriza ii, inspec ii, rapoarte); 

APM Vaslui 
 

Permanent  

24 Raportarea privind monitorizarea emisiilor de  compuşi organici volatili (COV) rezulta i din 
depozitarea benzinei şi  din  distribu ia  acesteia  de  la  terminale la sta iile de distribu ie a 
benzinei. 

APM Vaslui 
 

Trim. I 

25 Colectarea datelor şi furnizarea datelor necesare realizării bazei de date pentru Registrul Na ional 
al Gazelor cu Efect de Seră. 

APM Vaslui 
 

Trim. IV 

Obiectivul 14 - Îmbun t irea şi implementarea la nivel local a programului na ional de management al deşeurilor, prin : 
26  Realizarea bazei de date pentru anul 2016 conform prevederilor Directivei Parlamentului şi 

Consiliului 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată de Directiva 
Parlamentului şi Consiliului 2004/12/EC 

APM Vaslui 
 

Trim. IV 

27 Realizarea bazei de date pentru  anul 2016, privind DEEE-urile APM Vaslui Trim. IV 
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28 Realizarea bazei de date pentru anul 2016, privind vehiculele scoase din uz  (VSU) APM Vaslui Trim. IV 
29 Colectarea, validarea şi procesarea la nivel na ional a datelor privind deşeurile pentru anul 2016 APM Vaslui Trim IV 
30 Monitorizarea transporturilor interne de deşeuri periculoase  APM Vaslui Trim. I, Trim. II, Trim. 

III, Trim. IV 
31 Inventarierea operatorilor economici, generatori şi colectori de uleiuri uzate APM Vaslui Trim. IV 
32 Realizarea bazei de date pentru anul 2016, privind de eurile de baterii i acumulatori APM Vaslui Trim. I 
Obiectivul 15 - Managementul resurselor de ap , prin : 
33 Verificarea întocmirii corecte a documenta iilor necesare pentru modernizarea şi construirea 

sistemelor de alimentare cu apă, a sta iilor de epurare şi sistemelor de canalizare 
APM Vaslui 

 
Permanent  

34 Realizarea raportului anual de poluan i emisi (EPRTR) la nivel regional şi na ional APM Vaslui Trim. II  

35 Urmărirea introducerii sistemului de management de mediu la nivelul agen ilor economici cu 
impact semnificativ asupra mediului şi reactualizarea bazei de date EMAS 

APM Vaslui Permanent  

36 Impunerea de tehnologii nepoluante prin actele de reglementare APM Vaslui Permanent  
Obiectivul 16 - Elaboraborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamit ilor naturale, accidentelor ecologice şi expunerii în zone  
de risc ecologic 
37 Urmărirea întocmirii de către toate unită ile cu impact semnifivativ asupra mediului a planurilor de 

ac iune în cazul producerii unor fenomene periculoase şi accidente ecologice 
APM Vaslui 

 
Permanent  

38 Inventarierea operatorilor care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016 şi actualizarea inventarului 
SEVESO – raportare semestriala SEVESO ; 

APM  Vaslui 
 

Trim. II si trim. IV  
(30 iunie ;  31 dec.) 

39 Realizarea raportului de tara pe linia implementarii Directivei SEVESO III in conformitate cu 
cerintele chestionarului transmis de catre comisia Europeana, realizat in colaborare cu ISU, GNM 
si APM Vaslui- raportare anuala 

APM  Vaslui , GNM , 
ISU 

 

                Trim. II  
sau  

trim. III 

40 Introducerea datelor in SIM Registru SEVESO APM  Vaslui  Trim. IV 
Obiectivul 17 - Înt rirea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale în procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice în domeniu 

41 Realizarea campaniilor de educare şi conştientizare  populatiei impreună cu organiza iile 
neguvernamentale 

APM Vaslui 
 

Permanent   

Obiectivul 18 - Realizarea a cel pu in 910 inspec ii şi controale de mediu 
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42 Acţiuni pregătitoare: Întocmirea Listei obiectivelor din jude ul Vaslui la care se planifică inspec ii 
de mediu în 2016,  Întocmirea Centralizatorului Plan de inspec ie pentru perioada 01.01.2017 – 
31.12.2017, Reapartizarea pe comisar a obiectivelor 

CJ Vaslui al GNM anual 

43 Acţiuni de implementare: Realizarea inspec iilor şi controalelor cuprinse în Planul de inspec ie 
pentru 2017 . 

CJ Vaslui al GNM lunar 

44 Acţiuni de monitorizare Raport lunar de activitate privind activitatea de inspec ie şi control a CJ 
Vaslui.  

CJ Vaslui al GNM lunar 

Obiectivul 19 - Realizarea inspec iilor stabilite de Comisariatul General al G rzii Na ionale de Mediu 
45 Acţiuni pregătitoare:Repartizarea controalelor per comisar, in functie de specializare si pregatire, 

Identificare obiectivelor din jude ul Vaslui care desfăşoară activită i ce intră sub inciden a 
tematicilor stabilite de Comisariatul General 

CJ Vaslui al GNM anual 

46 Acţiuni de implementare:Realizarea controalelor la obiectivele ce intră sub inciden a tematicilor 
de control 

CJ Vaslui al GNM lunar 

47 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Întocmirea şi transmiterea la termen a rapoartelor privind 
controalele tematice efectuate. 

CJ Vaslui al GNM lunar 

Obiectivul 20 - Verificarea respect rii managementului deşeurilor cu fluxuri specifice: PCB/PCT, plastic, baterii şi acumulatori, anvelope uzate, 
deşeuri de la producerea, comercializarea produselor de protec ie a plantelor, deşeuri din construc ii şi demol ri, procesare gunoi de grajd 
48 Acţiuni pregătitoare: Întocmirea unui grafic de control, Planificarea realizării unor controale 

comune cu reprezentan i ai Consiliul Jude ean Vaslui şi Institu iei Prefectului Jude ului Vaslui  
CJ Vaslui al GNM lunar 

49 Acţiuni de implementare:Realizarea inspec iilor planificate de mediu cuprinse în Planul anual de 
inspec ie, precum şi a controalelor comune  

CJ Vaslui al GNM lunar 

50 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Raportari privind conformarea gestionării deşeurilor din 
jude ul Vaslui 

CJ Vaslui al GNM anual 

Obiectivul 21 - Respectarea BAT şi conformarea cu autoriza ia integrat  la instala iile IPPC 
51 Acţiuni pregătitoare:Identificarea măsurilor din Planurile de Actiuni scadente în 2017 CJ Vaslui al GNM anual 
52 Acţiuni de implementare:Realizarea inspectiilor pentru urmărirea realizării măsurilor identificate  

si verificarea conformarii cu prevederile AIM, Informarea operatorilor economici asupra noilor 
reglementări şi/sau termene scadente care vor trebui respectate  pe parcursul anului 2017 

CJ Vaslui al GNM lunar 

53 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Evaluarea rezultatelor actiunilor prin rapoartele anuale CJ Vaslui al GNM anual 
Obiectivul 22- Conformarea cu legisla ia referitoare la managementul riscului la instala iile SEVESO 
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54 Acţiuni pregătitoare: Identificarea măsurilor prevăzute de Directiva 96/82/CE şi HG 804/2007, 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase 
aplicabile la obiectivele din jude ul Vaslui 

CJ Vaslui al GNM anual 

55 Acţiuni de implementare: Realizarea controlului, Verificarea măsurilor aplicate în vederea 
reducerii riscului de producere a unor accidente majore. 

CJ Vaslui al GNM permanent 

56 Acţiuni de evaluare  Rapoarte conform Directivei 96/82/EC privind controlul pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substan e periculoase (SEVESO II) Raport anual  

CJ Vaslui al GNM anual 

Obiectivul 23 - Conformarea cu prevederile legisla iei referitoare la emisiile de COV din activit i industriale (cu excep ia COV din cur torii 
chimice) 
57 Acţiuni pregătitoare:Inventarierea   activită ilor industriale cu emisii de COV CJ Vaslui al GNM anual 
58 Acţiuni de implementare:Realizarea inspectiilor la obiectivele  planificate cu privire la  respectarea 

obligatiilor prevazute de  HG 699/2003 cu modificarile si completarile  
CJ Vaslui al GNM lunar 

59 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Evaluarea rezultatelor actiunilor prin rapoartele anuale CJ Vaslui al GNM anual 
Obiectivul 24 - Verificarea implement rii prevederilor REACH ( produc tori, importatori, utilizatori din aval) 
60 Acţiuni pregătitoare: Identificarea măsurilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006  

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restric ionarea substan elor chimice 
CJ Vaslui al GNM anual 

61 Acţiuni de implementare:Realizare inspec ii şi controale CJ Vaslui al GNM lunar 
62 Acţiuni de monitorizare şi evaluare   Raport anual privind realizarea  măsurilor prevăzute de 

Regulamentul REACH. 
CJ Vaslui al GNM anual 

Obiectivul 25 - Verificarea respect rii prevederilor legale în siturile Natura 2000 şi ariile naturale protejate, inclusiv parcurile na ionale şi naturale 
63 Acţiuni pregătitoare: Reactualizarea, în colaborare cu APM Vaslui, a Registrului ariilor naturale 

protejate din jude ul Vaslui, inclusiv siturile Natura 2000. 
CJ Vaslui al GNM lunar 

64 Acţiuni de implementare: Realizarea inspec iilor şi controalelor de mediu planificate cuprinse în 
Planul anual de inspec ie al comisariatului. 

CJ Vaslui al GNM lunar 

65 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Raport privind rezultatele inspec iilor / controalelor efectuate 
în perimetrul ariilor naturale protejate din jude ul Vaslui 

CJ Vaslui al GNM lunar 

Obiectivul 26 - Verificarea administra iilor publice locale din toate unit ile teritorial administrative din jude ul Vaslui cu privire la respectarea 
dispozi iilor art. 17, alin. (1) şi art. 51 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 
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66 Acţiuni pregătitoare: : Informarea prin mijloace mass-media a autorită ilor administra iei publice 
locale din mediul rural al jude ului Vaslui cu privire la aceste obliga ii, Întocmirea unui plan de 
controale şi inspec ii pe această tematică.  

CJ Vaslui al GNM anual 

67 Acţiuni de implementare: Realizare inspec ii şi controale la unită ile administrativ teritoriale din 
mediul rural al jude ului Vaslui privind modul de gestionare a deşeurilor provenite de la popula ie. 

CJ Vaslui al GNM anual 

68 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Raport lunar privind starea de salubrizare, Raport anual al 
activită ii de inspec ie şi control realizată de comisariat. 

CJ Vaslui al GNM anual 

Obiectivul 27 - Verificarea operatorii economici agenti economici cu activitate specifica domeniului agricol cu privire stadiul reglement rii şi gradul 
de respectare a legisla iei de mediu 
69 Acţiuni pregătitoare: Inventarierea operatorilor economici activitate specifica domeniului agricol CJ Vaslui al GNM anual 
70 Acţiuni de implementare:Realizarea inspec iilor şi controalelor de mediu  CJ Vaslui al GNM lunar 
71 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Raport anual al activită ii de inspec ie şi control realizată de 

comisariat 
CJ Vaslui al GNM lunar 

Obiectivul 28 - Dezvoltarea imaginii pozitive si a prestantei institu iei prin asigurarea unei educa ii proactive în randul locuitorilor jude ului Vaslui 
72 Acţiuni pregătitoare: Contactarea reprezentan ilor ONG-urilor cu activitate specifică protec iei 

mediului şi unită ilor de învă ământ pentru planificarea unor activită i educative, Pregătirea 
suportului logistic ( prezentări, pliante, materiale informative etc ) 

CJ Vaslui al GNM anual 

73 Acţiuni de implementare: Realizare ac iunilor educative CJ Vaslui al GNM lunar 
74 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Raport anual al activită ii realizată de comisariat. CJ Vaslui al GNM anual 
Obiectivul 29 - Urmarirea si raportarea stadiului de realizare a masurilor cuprinse in planurile de actiune ale Directivelor Europene din ACQUIS-
ul Comunitar Cap. 22 Protectia Mediului – Calitatea Apei, cu referire la: 
75 Continuarea implementarii prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor 

uzate urbane prin elaborarea raportului semestrial privind „Stadiul realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor 
uzate urbane si a capacitatilor in executie puse in functiune”: 
 Urmarirea semestriala a dotarii cu sisteme de colectare si statii de epurare a apelor uzate urbane a 

aglomerarilor cu peste 2.000 l.e. 
 Urmarirea semestriala a asigurarii, prin acte de reglementare specifice, a unui nivel de epurare 

corespunzator pentru aglomerarile cu peste 2.000 l.e. 

ABA Prut – Barlad 
Consiliul Judetean 

Vaslui 

semestrial (mai, 
noiembrie 2017) 

76 Continuarea implementării prevederilor Directivelor Consiliului nr. 2009/11/CE privind poluare cauzata de 
anumite substan e periculoase deversate in mediul acvatic: 
 Urmărirea implementării programelor de reducere a poluării la nivelul unitatilor industriale 
 Analiza rezultatelor monitorizării apelor transfrontaliere cu substan e periculoase din Lista I si Lista II. 

ABA Prut - Barlad 
semestrial (mai, 
noiembrie 2017) 

Obiectivul 30 - Gospodarirea durabila a resurselor de apa, protectia resurselor de apa, imbunatatirea calitatii apei pana la atingerea starii bune a 
apelor 
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77 Efectuarea actiunilor de inspectia tehnica privind respectarea prevederilor actelor de reglementare 
emise in domeniul gospodaririi apelor la obiectivele aflate in executie, pana la punerea in 
functiune a acestora (59 actiuni planificate si 92 actiuni  neplanificate)  

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 

78 Emiterea actelor de reglementare privind regimul lucrarilor pe ape si in legatura cu apele (6 
notificări pentru începerea execu iei, 21 notificări pentru punerea în func iune) si a referatelor 
tehnice de specialitate necesare obtinerii avizelor, autorizatiilor de gospodarire a apelor 

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 

79 Monitorizarea si evaluarea impactului folosintelor de apa asupra resurselor de de apa prin actiuni 
de verificare si control, actiuni de realizare a serviciilor de gospodarire a apelor  - 36 de folosinte 

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 

80 Aplicarea prevederilor din Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring pe anul 2017, pentru 
ape curgatoare de suprafata, lacuri, ape subterane, ape uzate: 

- 33 sectiuni de caracterizare a cursurilor de apa 
- 18 sectiuni de caracterizare a lacurilor 
- 26 sectiuni ape subterane (foraje) 
- 53 subsistemul ape uzate – surse de poluare 

SGA Vaslui trim I, II, III si IV  

81 Mentinerea  acreditarii RENAR in sistem multi-site a  laboratorului S.G.A. Vaslui pentru 20 
incercari fizico-chimice si activitatea de prelevare probe apa 

ABA Put-Barlad 
SGA Vaslui 

trim. IV 

82 Efectuarea programului complet de observatii si masuratori hidrologice, hidrogeologice la: 
- 36 statii hidrometrice de rau  
-   8 statii hidrometrice de lac 
- 68 foraje freatice  

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 

83 Elaborarea si realizarea planului de folosire a apei in perioadele hidrologice normale si de 
evacuare a apelor uzate in bazinele hidrografice Prut si Barlad – balanta apei (conform cerintelor 
utilizatorilor de apa): 

- realizarea planului de folosire a apei -  an anterior 
- realizarea planului de folosire a apei  - sem I  an curent 
- elaborarea planului de folosire a apei – an urmator 

S.G.A.Vaslui 

 
trim I  

trim III 
trim IV 

84 Asigurarea fondului de date si informatii tehnice necesare fundamentarii programelor de 
gospodarire a apelor si a sintezelor bazinale privind folosirea si protectia resurselor de apa: 

- Sinteza anuala privind calitatea apelor pe bazine hidrografice 
- Planului de prevenire si de combatere a efectelor poluarilor accidentale 
- Raport privind colectarea si epurarea apelor uzate (MONWATER) 
- Raportului tehnic privind gospodarirea apele subterane 
- Planului hidrometriei de exploatare a folosintelor 

S.G.A.Vaslui 

 
trim I si III 

 

Obiectivul 31 - Prevenirea si diminuarea riscului la inundatii al popula iei şi a creşterii gradului de siguran  a cet enilor şi a bunurilor  
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85 Realizarea Planului tehnic de exploatare, intretinere, reparatii curente la lucrarile 
hidrotehnice din administrare 

- ore exploatare:                                                 120596 ore 
- terasamente:                                                          230 mii mc 
- lucrari din betoane:                                                 55 mc  

din care peree:                     302 mp 
- regularizari si reprofilari de albii:                          36.2 km 
- intretinere cursuri de apa:                                        84 km 
- vopsitorii si zugraveli la lucrari hidrotehnice:   24686 mp 
- cosiri vegetative la lucrari hidrotehnice:               659 ha 
- consolidari vegetative:                                         1176 ml 

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 

86 Intocmirea rapoartelor  de urmarire a comportarii constructilor si lucrarilor hidrotehnice, a 
instalatiilor si echipamentelor aferente acestora (U.C.C.) 

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 

Obiectivul 32 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor prin realizarea proiectelor de investitii  
87 „Aparare impotriva inundatiilor a localitatilor Solesti- Vaslui- Secuia, judetul Vaslui” 

- Valoare totala= 69.781 mii lei din care C+ M= 62.841 mii lei 
- Program 2017= 611 mii lei, din care: C+M = 0 mii lei 
Cuprinsa in propunerile de program 2017, cu termen de finalizare 2018 

A.B.A. Prut-Barlad 
S.G.A. Vaslui  trim I, II, III si IV   

88 „Indiguire rau Prut pe sectorul Albita - Falciu, judetul Vaslui” 
-Valoare totala  =  17.864 mii lei  din care:  C+M  =  16.184  mii lei 
- Program 2017=1945 mii lei, din care: C+M =177 0 mii lei 
Cuprinsa in propunerile de program 2017, cu termen de finalizare 2017 

A.B.A. Prut-Barlad 
S.G.A. Vaslui trim I, II, III si IV  

Obiectivul 33 - Dezvoltarea fondului forestier 
89 Regenerarea padurilor - 432 ha Directia Silvica 

Vaslui 
 2017 

90 Lucrari de ingrijire in arborete tinere - 2 956  ha Directia Silvica 
Vaslui 

2017 

91 Activitatea de recoltare a masei lemnoase  – 174  mii mc Directia Silvica 
Vaslui 

2017 

Obiectivul 34 - Îmbun t irea standardului de via  al locuitorilor şi creşterea actractivit ii pentru investi ii prin crearea, extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de mediu 
92 Implementarea Proiectului ,,Sistem integrat de management al deşeurilor solide ‘‘ în jude ul 

Vaslui 
Consiliul jude ean 
Vaslui  prin serviciul 
UIP şi ADIV 

trim IV 
2017 

Obiectivul 35 - Îmbun t irea standardului de via  al locuitorilor şi creşterea actractivit ii pentru investi ii în sistemul de alimentare cu ap , a 
sistemului de canalizare şi a sistemului de epurare a apelor uzate 
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93 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a sistemului de epurare a 
apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti  

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trimIV 2017 

PROGRAM PRIVIND ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATILOR  
Obiectivul 36 - Realizarea sistemelor de alimentare cu ap  potabil  a sistemului de canalizare şi epurarea apelor uzate a localit ilor din judetul Vaslui în conformitate cu 
angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea European , Capitolul 22 Mediu 
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94 Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui Com Alexandru 
Vlahuță 

2018 

95 Alimentare cu apă în Băceşti. Construc ie poduri şi pode e Vovrieşti şi Băceşti Com. Băce ti 2017 
96 Alimentare cu apă sate Păltiniş şi Băbuşa etapa I comuna Băceşti Com. Băce ti 2017 
97 Alimentare cu apă în localită ile Un eşti, Ulea Horoiata, Hupca şi poduri şi pode e în loc 

Bogdăneşti şi Vişinari în com. Bogdăneşti 
Com Bogdanesti 2017 

98 Alimentare cu apă în localită ile Cre eştii de Sus şi Cre eşti, comuna Cre eşti, jude ul Vaslui Com Cretesti 2017 
99 Alimentare cu apă şi amenajare poduri în localită ile Dăneşti şi Emil Racovi ă Com Danesti 2017 
100 Alimentare cu apă a localită ii  Sauca, comuna Laza Com Laza 2017 
101 Alimentare cu apa com Lipovat, sat Chitoc Program Com. Lipovă  2017 
102 Alimentare cu apă Duda Epureni şi Valea Grecului, comuna Duda Epureni Com Duda Epureni 2018 
103 Alimentare cu apa com. Epureni, sate:Epureni, Barlalesti, Horga, Bursuci Com. Epureni 2017 
104 Alimentare cu apa in com Malusteni sat Tutcani Com. Măluşteni 2017 
105 Alimentare cu apă în satele Chirceşti Vale, Chirceşti Velni a şi Chirceşti Deal, com Micleşti Com Miclesti 2018 
106 Sistem de canalizare si epurare ape uzate in com. Puscasi , sat Puscasi Com. Puşcaşi 2017 
107 Alimentare cu apa, com Voinesti, sat Voinesti  Com. Voineşti 2017 
108 Alimentare cu apa, com Munteni de Sus, sat Munteni de Sus Com. Muntenii de 

Sus 
2017 

109 Alimentare cu apa ,com.Garceni, sat Garceni Com. Gârceni 2017 
110 Reabilitare sistem alimentare cu apa ,com Codaesti, sat Codaesti Com. Codăeşti 2017 
111 Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi pode e in localită ile Stănileşti, Budu-Cantemir 

Bogdana-Voloseni, Chersăcosu, Săratu si Pogăneşti comuna Stănilesti, jud.Vaslui 
Com Stanilesti 2017 

112 Alimentare cu apa com. Pungesti sate Pungesti, Silistea Com. Pungeşti 2017 
113 Alimentare cu apa si amenajare poduri si podete in localitatea Valeni Com. Văleni 2018 
114 Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi pode e  în localită ile  Vinderei, Obârşeni,Valea Lungă, 

Docani, Brădeşti comuna Vinderei 
Com. Vinderei 2017 

115 Alimentare cu apă în loc Iveşti poduri şi pode e în loc Iveşti, comuna Iveşti Comuna Ivesti 2017 
116 Alimentare cu apa in Deleni si Oteleni, poduri si podete in Oteleni Com.Hoceni 2017 
117 Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi pode e în loc Şuletea, Jigălia şi Răşcani, comuna uletea Com. Şuletea 2017 
118 Alimentare cu apă a localită ilor Băl a i şi Tătărăni Com Tatarani 2017 
119 Alimentare cu apă amenajare poduri si pode e in loc Tanacu si Beneşti,comuna Tanacu,judetul 

Vaslui 
Com Tanacu 2018 
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CAPITOLUL 13 – POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institu ia 
responsabil  
(parteneri) 

Termen de realizare 

Obiectivul 1 - Promovarea proiectelor de investi ii în domeniul energiei regenerabile (energia eolian , solar , biomas , geotermal , inclusiv 
deşeurile urbane) 

1 Completarea sistemului clasic de încălzire cu un sistem ce utilizează energie solară la Spitalul 
Municipal Elena Beldiman Bârlad, Jud. Vaslui 

Municipiul Barlad Depus spre finan are la 
Administra ia Fondului 
pentru Mediu, în 
cadrul Programului 
privind instalarea 
sistemelor de încălzire 
care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau 
completarea sistemelor 
clasice de încălzire, 
beneficiari unită i 
administrativ-
teritoriale, institu ii 
publice şi unită i de 
cult. 

2 Amenajare parc nou Arsura Comuna Arsura 12.07.2017 
3 Parc eolian Serbotesti SC Gardenlake North 

SRL Bucuresti 
Autorizatie de 
construire 

4 Instalare sistem de incalzire ce utilizeaza energie regenerabila si panouri solare pentru preparare 
apa calda menajera si aport incalzire la Scoala cu clasele I-VIII Feresti, comuna Feresti, judetul 
Vaslui “N.M. SPATARU” 

Scoala “N.M. Spataru” 
Feresti, localitatea 
Feresti, judetul Vaslui 

Studiu de fezabilitate 

5 Modernizare retele de ilumiat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional 
solar, comuna Puiesti 

Comuna Puiesti Depus la Ministerul 
Economiei 
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CAPITOLUL 14 – POLITICI  PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institu ia 
responsabil  
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

PROGRAMUL PRIVIND REABILITAREA I MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE I OR ENE TI 
Obiectivul nr.1 - Realizarea unei re ele de drumuri care s  conduc  la cresterea standardului de viat  a locuitorilor din jude ul Vaslui 
1. Modernizare drumuri comunale şi săteşti în com. Albeşti jud. Vaslui Com Albesti 2017 
2. Reabilitare drum de interes local DC164:DJ 244M-Gura Albeşti km 0+000-4+155 comuna Albeşti, 

judetul Vaslui 
Com Albesti 2017 

3. Modernizare drumuri de interes local in comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui Com Alexandru 
Vlahuta 

2017 

4. Modernizare drumuri săteşti şi străzi principale în localită ile Un eşti şi Ulea com. Bogdăneşti, jud 
Vaslui 

Com Bogdanesti 2017 

5. Modernizare drumuri de interes local în comuna Coroieşti, jude ul Vaslui Com Coroiesti 2017 
6. Modernizare drumuri de interes local în comuna Drânceni, jud Vaslui Com Drânceni 2018 
7. Modernizare drumuri comunale şi săteşti în comuna Dimitrie Cantemir Com.Dimitrie 

Cantemir 
2018 

8. Asfaltare drumuri de interes local,comuna Fălciu, jud.Vaslui Com Fălciu 2018 
9. Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Găgeşti,. jude ul Vaslui Com Gagesti 2018 
10. Modernizare drumuri săteşti în localitătile Grivi a şi Trestiana,comuna Grivi a, jud. Vaslui Com Grivita 2017 
11. Îmbracaminte bituminoasă pe drumul comunal DC 166 Hoceni- Barboşi,comuna Hoceni. Com Hoceni 2017 
12. Modernizare drumuri săteşti in comuna Iana, jude ul Vaslui Com Iana 2017 
13. Modernizare drum comunal DC84 Suseni Mânza i km 3+600-7+900L=4,300km, comuna Ibăneşti Com Ibanesti 2017 

14. Modernizare stradă principală de la DN 2F (Piata-Targ-Obor)-Ravena Laza-  (DJ247) la Primaria 
Laza, comuna Laza 

Comuna Laza 2017 

15. Modernizare DC13: (DN 24) - Popeşti - Gugeşti - limita comuna Boteşti       L=4,950km Com Miclesti 2018 
16. Modernizare infrastructura rutiera de interes local in orasul Murgeni, jud.Vaslui satele Floreni si 

Latesti in lungime totala de 3,920km 
Oras Murgeni 2018 

17. Modernizare infrastructura rutiera de interes local in orasul Murgeni, jud.Vaslui, satele Sarateni, 
Schineni, Raiu in lungime totala de 4,800 km 

Oras Murgeni 2018 

18. Modernizare DC 153 din DN 15D - Glodeni + ulita nr 1 si ulita nr 4, localitatea Glodeni 0+000-
4+797; 4,797 km, oraş Negreşti 

Ora  Negresti 2018 
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19. Reabilitare şi modernizare drumuri in Negreşti Sat şi satele componente : Poiana, Valea Mare, 
Parpani a şi Căzăneşti 

Ora  Negresti 2018 

20 Modernizare drumuri comunale în satele Soleşti şi Satu Nou,comuna Soleşti, județul Vaslui Com Solesti 2017 
21 Extindere si modernizare drum comunal DC 110, Bârzesti-Munteneşti, in satul Munteneşti, comuna 

Ştefan Cel Mare, jude ul Vaslui, strazi principale si secundare, L=2,350 km. 
Com Stefan cel Mare 2017 

22 Extindere şi modernizare drumuri in comuna Ştefan cel Mare,jude ul Vaslui, DC109:DN 15D-
Brăhăşoaia , străzi principale şi secundare L=4.150 km 

Com Stefan cel Mare 2017 

23 Extindere şi modernizare drum comunal DC110 in satul Bârzeşti, comuna Ştefan cel Mare, judetul 
Vaslui, strazi principale si secundare L=4,600km 

Com Stefan cel Mare 2017 

24 Modernizare strada nr.16,localitatea Tanacu, comuna Tanacu, jud.Vaslui Com Tanacu 2017 
25 Modernizare drum comunal din DJ 244E si drumuri satesti,in localitatea Stroiesti, com Tatarani, jud. 

Vaslui 
Com Tatarani 2017 

26 Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Todireşti, jude ul Vaslui Com Todiresti 2017 
27 Modernizare drum comunal DC 76 : Criveşti - Vizureni şi drum vicinal 872 în lungime de 4,040 

km,comuna Tutova,judetul Vaslui. 
Com Tutova 2017 

28 Modernizare DC 3A şi drumuri locale în comuna Văleni Com Valeni 2018 
29 Modernizare străzi rurale în satul Viişoara, com. Viişoara Com Viisoara 2017 
30 Modernizare DC 72 Gara Tălăşmani (DJ 242C)-Obârşeni şi străzi in localitatea Obârşeni, com 

Vinderei 
Com Vinderei 2017 

31 Modernizare drum comunal DC 166: km10+840 -12+347 si km 13+120-15+200 comuna Vutcani, 
Jud.Vaslui 

Com Vutcani 2017 

32 Modernizarea unor drumuri comunale si de interes local in comuna Zorleni judetul Vaslui Com Zorleni 2017 
33 Asfaltare strazi: Marin Lucian, Octav Bancila, Olaru Cristian, Tudor Arghezi, mun Birlad Mun Birlad Trim II 2017 
34 Modernizare strazi in cartierele: Deal II, Tuguiata II, Bariera Puiesti, Complex scolar, Extindere 

complex cartier scolar, mun Birlad 
Mun Birlad Trim III 2017 

35 Proiect tehnic si lucrari de modernizare str. Cpt. Anastasiu si str. Ion Cernatescu, mun Husi Mun Husi 2017 
36 Proiectare si executie lucrari de modernizare str.FDT Viilor si str. Schit, mun Husi Mun Husi 2017 
37 Reparatii carosabil din mun Husi Mun Husi 2017 
38 Modernizare strazi in sat Balteni si Balteni Deal, com Balteni Com Balteni Trim IV 2018 
39 Modernizare drumuri de interes local in com Berezeni Com Berezeni Trim IV 2017 
40 Proiectare si executie DC 54, sat Dodesti, com Dodesti Com Dodesti Trim IV 2018 
41 Modernizare poduri si podete, com Epureni Com Epureni Trim II 2017 
42 Modernizare DC 70 sat Bursuci, com Epureni Com Epureni Trim II 2017 
43 Modernizare drumuri de interes local in com Epureni Com Epureni Trim IV 2017 
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44 Modernizare DC 59 si 59 A, sat Epureni si Birlalesti, com Epureni Com Epureni Trim IV 2017 
45 Reabilitare pod Lefter, pod Cretu si pod Manea, sat Feresti, com Feresti Com Feresti Trim IV 2018 
46 Modernizare strazi in sat Feresti, com Feresti Com Feresti Trim IV 2018 
47 Modernizare strazi in com Ivesti Com Ivesti Trim IV 2017 
48 Amenajare poduri si podete, com Ivesti Com Ivesti Trim IV 2017 
49 Modernizare drumuri de interes local in com Muntenii de Sus Com Muntenii de Sus Trim II 2017 
50 Extindere covor asfaltic, drum de interes local: Birzesti (DC 110) – Calugareni (DC 110A), comuna 

Ştefan cel Mare, starazi principale si secundare, L + 2.500 Km 
Com Ştefan cel Mare Trim III 2017 

51 Modernizare drumuri de interes local in localitatile Stefan cel Mare, Maraseni si Cantalaresti, com 
Ştefan cel Mare 

Com Ştefan cel Mare Trim IV 2017 

52 Modernizare prin asfaltare drum communal DC 27 A, strazi principale si secundare, com Tanacu – 
aprobare indicatori tehnico-economici 

Com Tanacu Trim I 2017 

53 Modernizare drumuri comunale DC 69 Gara Docaneasa (DJ 242 C – Docani) si DC 74 B (DJ 242 C 
- Valea Lunga), com Vinderei 

Com Vinderei Trim IV 2017 

54 Modernizare strazi in com Vutcani Com Vutcani Trim IV 2017 
PROGRAMUL PRIVIND REABILITAREA I MODERNIZAREA DRUMURILOR JUDETENE 
Obiectivul nr. 2 - Realizarea unei re ele de drumuri judetene care s  conduc  la cresterea standardului de viat   a locuitorilor din jude ul Vaslui 
55 Reabilitare i modernizare drum județean DJ 244 K: DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălțați – 

Crăsnă eni – Leo ti – Vinețe ti – Oltene ti – Zgura, km 18+170 – 34+610 (L = 16,440 km) ” 
Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Judeean 
Vaslui 

2017 

56 “ Reabilitare i modernizare drum județean DJ 244 J: DN 24A (Epureni) – Horga, km 0+000 – 
6+250 (L = 6,250 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2017 

57 Reabilitare i modernizare drum județean DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăț - Suceveni 
– Bogdana – Simili oara – Gavanu – Morăreni – Gherghe ti – Valea Lupului – Lunca Sili tea - Iana, 
km 37+310 – 40+310 (L = 3,000 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2017 

58 Reabilitare i modernizare drum județean DJ 242 F: Trestiana – (DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstirea 
Grăjdeni, km 0+000 – 13+900 (L = 13,900 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2017 

59 Reabilitare i modernizare drum județean DJ 207 J: DJ 207 E  (Dele ti) – Băle ti - Fâstâci, km 
0+000 – 7+693 (L = 7,693 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2017 

60 Reabilitare i modernizare drum județean DJ 245 B: Gherghe ti (DJ 245 A) – Corode ti – Chetrosu 
– Draxeni – Rugaria – Ivăne ti, km 0+000 – 2+000 (L = 2,000 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 

2017 
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Vaslui 
61 Reabilitare i modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B (Hu i) – Epureni – Duda – Pâhne ti – 

Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermăne ti), km 0+000 – 2+650; km 4+400 – 19+400; km 23+450 – 
25+500; km 25+500 – 27+079  (L = 21,279 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2017 

62 “ Proiectare (PT + DDE) i execuție - Reabilitare i modernizare drum județean DJ 207 H: DN 2 F  
(Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii, km 4+200 – 6+700 (L 
= 2,500 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2018 

63 “ Proiectare (PT + DDE) i execuție - Reabilitare i modernizare drum județean DJ 243 C: DJ 243 
(Mără e ti) – Voine ti, km 0+000 – 5+102 (L = 5,102 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2018 

64 “ Proiectare (PT + DDE) i execuție - Reabilitare i modernizare drum județean DJ 244 L: DJ 244 D 
(Tăbălăie ti) – Avere ti, km 0+000 – 2+500 (L = 2,500 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2018 

65 “ Proiectare (PT + DDE) i execuție - Reabilitare i modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni 
(DN 24 A) – Sărățeni – Mălu teni – DC 67, km 4+600 – 9+100 (L = 4,500 km) ” 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2018 

66 “ Proiectare (PT + DDE) i execuție - Reabilitare i modernizare drum județean DJ 244 M: DN 24 
(Crasna) – Albe ti – Idrici de Sus – DJ 244 A (Idrici de Sus), km 8+680 – 12+180 (L = 3,500 km 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2018 

67 Proiectare (PT + DDE) i execuție - Reabilitare i modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 
(Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Coste ti), km 1+600 – 3+000; km 4+000 – 
4+200 (L = 1,600 km) 

Jude ul Vaslui prin 
Consiliul Jude ean 
Vaslui 

2018 

  

 
CAPITOLUL 15 – POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICA IILOR. CONVERGEN A DIGITAL  

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectiv nr. 1: Îmbun t irea calit ii serviciilor publice on-line aduse cet enilor 
1 Accesarea informa iilor publice în timp real  prin publicarea acestora pe pagina de web a institu iei Instituția Prefectului 

Servicii publice 
deconcentrate 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim.I, trim.II 
trim. III 
trim. IV 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

2 Organizarea de cursuri, seminarii, programe de formare profesională şi instruire în domeniile 
managementului de proiect şi accesării surselor de finan are, resurselor umane şi SSM, contabilită ii, 
dezvoltării competen elor antreprenoriale, informaticii şi dezvoltarea competen elor digitale, 
comunicării în limbi străine, managementului responsabilită ii sociale, achizi iilor publice, gestionării 
deşeurilor, no iunilor fundamentale de igienă- ianuarie-decembrie 2017 

CCIA Vaslui permanent 

3 Site-ul de internet www.europedirectvaslui.ro Centrul Europe Direct  
Vaslui 

permanent 

4 Pagina de facebook Europe direct Vaslui Centrul Europe Direct  
Vaslui 

permanent 

5 Actualizarea site-ului www.prefecturavaslui.ro – buletin informativ Instituția Prefectului permanent 
6 Oricând po i să înve i ceva (curs de ini iere în utilizarea calculatorului) Biblioteca Jude eană 

“N. M. Spătarul” 
Vaslui 

Trim. I, Trim. II,  
Trim. III, Trim. IV 

7 Stimularea depunerii on-line a declara iilor şi a plă ilor electronice, îndrumarea contribuabililor pentru 
utilizarea sistemelor moderne de declarare şi plată; 

A.J.F.P. Vaslui 
 

Trim.I, trim.II, 
trim.III, trim.IV 

8 Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice şi asigurarea disponibilității 
tuturor informa iilor necesare pe pagina web a institu iei. 

Casa Județeană de 
Pensii Vaslui,  

trim. I, trim. II, 
trim. III i trim. IV 

Obiectivul nr. 2 - Creşterea performan ei activit ii de comunica ii şi tehnologia informa iei 
9 Men inerea în stare de func ionare, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de comunica ii din IJJ 

Vaslui 
I.J.J.Vaslui Trimestrele 

I – IV  
10 Mentenan a şi upgrade aplica ii informatice implementate la nivelul IJJ Vaslui I.J.J.Vaslui Trimestrele I – IV  
11 Finalizarea conectării la internet de mare viteză a tuturor unită ilor de învă ământ, accesul elevilor la 

calculatoare 
ISJ Vaslui 

Autorită i locale şi 
centrale 

Trim. I, II, III, IV 

 
 
CAPITOLUL 16 – AFACERI INTERNE 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 



79 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr. 1 Creşterea gradului de siguran  si protec ie pentru cet eni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguran  
stradal  şi siguran  rutier  
1 Implementarea la nivel local a unor proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de victimizare i de 

implicare în activități infracționale a populației. 
Inspectoratul de 

Poliție al Județului 
Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

2 Desfăşurarea de ac iuni în vederea combaterii infrac ionalită ii contra persoanei şi patrimoniului în 
mediul rural. 

Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

3 Organizarea la nivel  local a unor ac iuni pentru combaterea principalelor abateri care generează riscul 
rutier, având în vedere concluziile analizelor privind dinamica accidentelor de circula ie. 

Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

4 Asigurarea unei interven ii operative la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112. Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

5 Prevenirea şi combaterea infrac iunilor de tâlhărie şi furt, in special a celor comise cu moduri de 
operare deosebite. 
 

Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

Obiectivul nr. 2 Destructurarea grupurilor/grup rilor infrac ionale 

6 Activită i specifice pentru destructurarea grupărilor infrac ionale care pot genera conflicte stradale de 
impact şi a celor care comit infrac iuni grave sau cu moduri de operare deosebite. 

Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 
Trim I,II, III, IV  

Obiectivul nr. 3 Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corup iei, contrafacerii 
de m rfuri şi a infrac iunilor din domeniul achizi iilor publice precum şi prin protec ia intereselor financiare ale Uniunii Europene 
7 Ini ierea de ac iuni cu efective lărgite pentru prevenirea şi combaterea contrabandei. Inspectoratul de 

Poliție al Județului 
Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

8 Ini ierea de ac iuni cu efective lărgite pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

9 Ini ierea de ac iuni cu efective lărgite pentru prevenirea şi combaterea contrafacerii mărfurilor şi 
produselor din diferite domenii. 

Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Trimestrul I 
Trimestrul II 



80 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Vaslui Trimestrul III 
Trimestrul IV 

10 Creşterea nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind infrac iuni economico-financiare. Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

Obiectivul nr. 4 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informa ionale necesare dezvolt rii şi men inerii capacit ii 
opera ionale a Poli iei Române 
11 Realizarea unui sistem logistic adaptat conceptual, structural i acțional cu dimensiunile, configurația i 

misiunile structurilor operative, care să asigure o capacitate adecvată de gestionare a resurselor 
necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice. 

Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

12 Organizarea la nivel jude ean a unor activită i ce vizează îmbunătă irea nivelului de pregătire 
profesională a personalului, în toate domeniile. 

Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

13 Solu ionarea echidistantă şi corectă, cu respectarea legisla iei în vigoare, a solicitărilor verbale şi scrise 
formulate de jurnaliştii din presa na ională şi interna ională. 

Inspectoratul de 
Poliție al Județului 

Vaslui 

Trimestrul I- IV  
 

 Obiectivul nr.5 Cresterea gradului de siguran ă al cetă eanului 

14   Participarea la ac iuni de amploare în cooperare cu alte forțe ale M.A.I.  I.J.J. Vaslui  / alte 
forțe ale M.A.I. 

Trimestrele 
I – IV 2017 

15   Reducerea timpului de interven ie la evenimente (solicitări prin S.N.U.A.U. 112 sau prin alte 
mijloace) şi creşterea calită ii serviciului prestat. I.J.J. Vaslui   

Trimestrele 
I – IV 2017 

16   Perfecționarea dispozitivelor adoptate pe timpul asigurării ordinii publice, cu ocazia desfă urării de 
acțiuni cu public numeros. I.J.J. Vaslui   

Trimestrele 
I – IV 2017 

17   Creşterea performan ei în îndeplinirea misiunilor de pază şi protec ie instituțională a obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor. 

I.J.J. Vaslui  / 
beneficiarii serviciului 

de pază 

Trimestrele 
I – IV 2017 

18   Îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale din zona de competență. I.J.J. Vaslui  / 
autoritățile 

administrației publice 
locale 

Trimestrele 
I – IV 2017 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

19   Perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului inspectoratului. I.J.J. Vaslui   Semestrial  

Obiectivul nr.6  Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implement rii managementului integrat al frontierei 

20 
Analiza modului de încadrare cu efective şi prezentarea de propuneri conducerii I.T.P.F. pentru 
nominalizarea Comisiilor de încadrare a posturilor vacante. 

I.T.P.F. Iaşi 
 

Ianuarie-
noiembrie/ 

La vacantarea 
posturilor 

21 Asigurarea recrutării de candida i pe institu ii de învă ământ, inclusiv din rândul minorită ilor şi 
întocmirea dosarelor de candidat. 

I.T.P.F. Iaşi 
TRIM. I-III  

22 Efectuarea cunoaşterii personalului pe baza graficelor întocmite. I.T.P.F. Iaşi TRIM. I-III  

23 

Monitorizarea activită ii de stagiu a elevilor de la Şcoala de Pregătire a Agen ilor P.F. „A.Iancu” 
Oradea şi al studen ilor Acad. de Poli ie „Al.I.Cuza” Bucureşti, în vederea perfec ionării deprinderilor 
practice de executare a serviciului de supraveghere şi control al frontierei. 

I.T.P.F. Iaşi Ianuarie-iulie/ 
Pe timpul 

desfăşurării 
stagiului de 

practică, conf. 
planificărilor 

24 Asigurarea pregătirii continue a personalului prin  participarea acestuia la activită i de formare 
continuă în instituiile de învă ămant ale MAI şi în afara acestora. 

I.T.P.F. Iaşi Trimestrele 
I – IV  

25 
Testarea de către organele Poli iei rutiere a poli istilor cu drept de conducere a autovehiculelor M.A.I. 
din punct de vedere al cunoaşterii legisla iei rutiere. 

I.T.P.F. Iaşi Februarie-martie 
sau conform 
planificărilor 

zonale 
26 

Testarea psihologică a poli istilor cu drept de conducere a autovehiculelor MAI de către personal 
specializat din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. 

I.T.P.F. Iaşi Februarie-martie 
sau conform 
planificărilor 

zonale 
27 Efectuarea de controale inopinate pe linia prevenirii corupiei în randul personalului propriu. I.T.P.F. Iaşi Lunar 

28 Transmiterea către D.G.A. a datelor şi informa iilor de interes în formă primară şi în timp operativ. I.T.P.F. Iaşi Cand situa ia 
impune 

29 Asigurarea dirigen iei de şantier pentru lucrările de investi ii din cadrul I.T.P.F. Iaşi. I.T.P.F. Iaşi Ianuarie-decembrie 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

30 Monitorizarea sistemelor de comunica ii fixe (microunde) şi a sistemelor de comunica ii mobile 
digitale în standard TETRA implementate. 

I.T.P.F. Iaşi 
Ianuarie-

decembrie/ 
lunar 

31 Monitorizarea exploatării mijloacelor de mobilitate terestră, navală, a echipamentelor de supraveghere 
şi control precum şi derularea acordurilor cadru ce au drept scop repunerea în stare de func ionare a 
aparaturii de supraveghere. 

I.T.P.F. Iaşi 
Ianuarie-

decembrie/ 
lunar 

32 Coordonarea şi monitorizarea activită ilor de între inere a fâşiei de protec ie a frontierei de stat a 
României şi a  semnelor de frontieră. 

I.T.P.F. Iaşi 
i S.T.P.F. 

 
Martie-noiembrie 

Obiectivul nr.7  Creşterea continu  a gradului de siguran  al cet eanului şi combaterea criminalit ii transfrontaliere 

33 Organizarea şi executarea de ac iuni specifice în P.T.F. şi la frontiera verde în vederea prevenirii şi 
combaterii migraiei ilegale.  

I.T.P.F. Iaşi Trimestrele   I – IV  

34 Asigurarea respectării prevederilor legale în cazurile de solicitări de acordare a statutului de azil.  I.T.P.F. Iaşi Trimestrele  I – IV  

35 Destructurarea re elelor de trafic interna ional de autovehicole furate prin efectuarea de ac iuni 
specifice şi verificări în PTF prin intermediul canalelor de cooperare poli ienească interna ională. I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

36 Derularea unor ac iuni ferme de combatere a fenomenului de contrabandă cu produse accizabile şi 
evaziune fiscală în zona de competen ă a structurilor I.T.P.F. Iaşi. I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

37 Executarea unor ac iuni specifice privind combaterea traficului şi a tranzitului prin P.T.F. cu 
armament, muni ii, materiale explozive şi substan e periculoase, precum şi a de inerii şi folosirii 
ilegale a armelor de foc letale şi neletale.  

I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

38 Derularea ac iunilor proprii şi în cooperare cu structurile cu atribu ii pe linia combaterii braconajului 
piscicol şi cinegetic în zona de competen ă. I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

39 Asigurarea accesului la informa ii de interes public prin înregistrarea şi gestionarea peti iilor şi C.R. 
depuse. 

I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

Obiectivul nr.8   Îmbun t irea cooper rii intra şi interinstitu ionale în scopul asigur rii siguran ei cet eanului şi combaterii criminalit ii 
transfrontaliere  
40 Întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu I.P.J., B.C.C.O.A./S.C.C.O.A., I.G.I.-

Serviciile de Imigrari, I.J.J., S.J.I.P.I., Unitatea Specială de Avia ie în domeniul prevenirii şi combaterii 
infrac ionalită ii transfrontaliere în vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării cu 
structurile M.A.I.  

I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  



83 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

41 Dezvoltarea cooperării interinstitu ionale prin schimbul de date şi informa ii si punerea în aplicare a 
planurilor de cooperare încheiate cu autorită ile cu atribu ii la frontieră D.R.A.O.V., Garda Financiară, 
Direc iile jude ene de Sănătate Publică, Direc iile Silvice, A.J.V.P.S., A.N.P.A. şi Autorită ile 
administra iei publice locale. 

I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

Obiectivul nr.9   Dezvoltarea rela iilor şi cooper rii cu structuri similare din rile U.E. şi vecine, dar şi cu diverse organisme şi organiza ii 
interna ionale cu atribu ii în domeniul managementului frontierei şi combaterii criminalit ii transfrontaliere 
42 Organizarea şi pregătirea ac iunilor coordonate de Agen ia Europeană de Management a frontierelor 

(Frontex) în cadrul structurilor I.T.P.F. Iaşi. Punerea în aplicare a Planurilor Operaionale specifice 
misiunilor comune.  

I.T.P.F. Iaşi Trimestrele  I – IV  

Activitate concret  

43 Participarea personalului şi a tehnicii de mobilitate terestră şi navală a I.T.P.F. în cadrul opera iunilor 
comune şi a întâlnirilor de planificare şi evaluare a acestora de către Agen ia Frontex şi alte organiza ii 
interna ionale. 

I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

44 Realizarea schimbului de date şi informa ii, prin intermediul Centrului de Cooperare Poli ienească 
Interna ională, birourilor şi centrelor de contact (verificări privind persoane, autovehicule, etc. care fac 
obiectul unor lucrări, pentru stabilirea/clarificarea datelor de interes operativ/situa ie juridică). 

I.T.P.F. Iaşi Trimestrele  I – IV  

Obiectivul nr.10   Perfec ionarea sistemului de colaborare şi cooperare între structurile MAI, precum şi cu celelalte autorit i ale administra iei 
publice centrale şi locale în vederea gestion rii eficiente a evenimentelor majore şi a situa iilor de urgen  
45 Participarea la şedinele consiliilor judeene pentru situaii de urgenă, alte comandamente pe ordine 

publică şi colegii prefecturale. 
I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

46 Asigurarea participării efectivelor proprii în structurile constituite la nivelul MAI (grupa de 
coordonare, comandament opera ional, centrul opera ional de comandă, punct de conducere/comandă 
înaintat/mobil) şi desfăşurarea activită ilor pe această linie. 

I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

47 Punerea în aplicare a planurilor de cooperare locale privind diferitele situa ii de urgen ă şi criză în 
vederea limitării efectelor cauzate de acestea 

I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV  

Obiectivul nr.11- Gestionarea situa iilor de urgen  în scopul creşterii nivelului de siguran  a cet eanului 

48 Organizarea şi desfăşurarea de exerci ii cu for e în teren cu diverse teme pentru limitarea şi înlăturarea 
urmărilor unor situa ii de urgen ă 

  I.S.U.J Vaslui 
 

Trimestru I, II, III, 
IV  

49 Organizarea şi desfăşurarea exerci iului de protec ie şi interven ie cu tema: limitarea şi înlăturarea 
urmărilor  unui accident chimic produs pe căile rutiere, localitatea Codăeşti (DN 24) 

  I.S.U.J Vaslui 
 

Trimestru I 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

50 Organizarea şi desfăşurarea exerci iului de protec ie şi interven ie cu tema: limitarea şi înlăturarea 
urmărilor inundaţiilor produse în aval de Acumularea Cuibul Vulturilor 

  I.S.U.J Vaslui 
 

Trimestru II 

51 Organizarea şi desfăşurarea exerci iului de protec ie şi interven ie cu tema: limitarea  şi înlăturarea 
urmărilor unui seism major care a afectat oraşul Negreşti (Punerea în aplicare a Planului Roşu de 
intervenţie) 

  I.S.U.J Vaslui 
 

Trimestru III 

52 Organizarea şi desfăşurarea exerci iului de protec ie şi interven ie cu tema: limitarea şi înlăturarea 
urmărilor unui incendiu major produs la Episcopia Huşi 

  I.S.U.J Vaslui 
 

Trimestru IV 

Obiectivul nr. 12 Prevenirea situa iilor de urgen  în scopul nivelului de siguran  al cet enilor 

53 Desfăşurarea activită ilor de prevenire a situa iilor de urgen ă, preponderent la obiective în care se 
desfăşoară activită i socio-economice şi culturale la care participă un număr mare de persoane şi 
angrenarea în acest efort a altor factori educa ionali: şcoala, biserica, organiza iile 
nonguvernamentale, precum şi a structurilor cu care sunt încheiate parteneriate şi protocoale de 
colaborare. 

       I.S.U.J. Vaslui 
Trimestru I, II, III, 

IV  

54 Executarea de controale de fond sau tematice la operatori economici şi institu ii care func ionează  
fără  autoriza ie de securitate la incendiu, prin angrenarea în această activitate a inspectorilor din 
Compartimentul avizare-autorizare. 

          I.S.U.J. Vaslui Trimestru I, II, III, 
IV  

 
 
CAPITOLUL 17 – POLITICA EXTERN  
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr. 1: Stimularea dezvolt rii socio-economice a jude ului prin înt rirea parteneriatului cu comunit ile locale din Republica Moldova 
1 Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul Acordurilor de cooperare între Consiliul jude ean 

Vaslui şi Consiliile raionale din Republica Moldova 
Consiliul jude ean 

Vaslui 
trim I, trim II 

trim III, trim IV 
2 Sprijinirea proiectelor de dezvoltare locală a autorită ilor publice locale partenere din Republica 

Moldova  
Consiliul jude ean 

Vaslui 
trim I, trim II 

trim III, trim IV 
3 Stimularea dezvoltării socio-economice a municipiului Hu i prin întărirea parteneriatului cu 

comunitățile locale din Republica Moldova 
UAT Municipiul Hu i trim I, trim II 

trim III, trim IV  
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

Obiectivul nr. 2: Dezvoltarea mediului de afaceri prin strategii axate pe interna ionalizare, promovarea exporturilor şi atragerea investi iilor 
str ine 
4 Organizarea unei misiuni economice la Chişinău, în vederea participării, la manifestarea expozi ională 

FABRICAT ÎN MOLDOVA şi la FORUMUL DE AFACERI BILATERAL ROMÂNIA-
REPUBLICA MOLDOVA- 1-2 februarie 2017 

CCIA Vaslui trim. I 

 
 
CAPITOLUL 18 – CULTUR . CULTE. MINORIT I 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

MONUMENTE ISTORICE 
Obiectivul nr. 1: Eviden a – inventarierea monumentelor istorice 

1 Gestionarea i continuarea inventarului monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor 
Istorice 2015 (LMI) 

DJC trim.  I, II , III , IV 

2  Verificarea i evidența dosarelor de clasare/declasare a monumentelor istorice i înaintarea lor spre 
analiză i avizare Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CNMI) / Comisiei Zonale a 
Monumentelor Istorice (CZMI) 

DJC trim. I, II , III, IV 

3  Verificarea i evidența dosarelor privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului român în 
cazul vânzării imobilelor cu statut de monument istoric. 

DJC trim. I, II , III, IV 

4 Semnalizare i inscripționare monumente istorice DJC,  deținătorii de      
monumente istorice 

trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr. 2 :Informare i consiliere 
5 Informarea autorităților locale, a persoanelor juridice sau fizice cu privire la legislația în domeniu 

(Legea 422/2001). 
DJC trim. I, II , III, IV 

6 Asigurarea asistenței de specialitate pe parcursul elaborării documentațiilor tehnice i realizării 
lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice, în zonele de protecție ale acestora.  

DJC trim. I, II , III, IV 

7 Acordarea de consultanță în procesul de elaborare a documentațiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., 
P.U.D.) 

DJC trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr. 3: Analiz  i avizare documenta ii 
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8  Analizarea documentațiilor tehnice pentru toate tipurile de intervenții asupra monumentelor istorice, 
pentru zonele de protecție ale acestora, precum i a documentațiilor de urbanism. 

DJC trim. I, II , III, IV 

9 Susținerea documentațiilor în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice sau a Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice 

DJC 
CZMI / CNMI 

trim. I, II , III, IV 

10 Elaborarea de avize în conformitate cu deciziile CZMI / CNMI. DJC trim. I, II , III, IV 
Obiectivul nr. 4: Monitorizare  
11  Monitorizarea modului de respectare a avizelor emise atât pentru lucrări de conservare – restaurarea a 

monumentelor istorice, cât i pentru lucrările din zona de protecție a acestora. 
 

DJC 
Primării 

ISC 

 trim. I, II, III, IV 

12 Monitorizarea stării de conservare a monumentelor istorice din județ. 
 

DJC 
primării 

 trim. I, II, III, IV 

13 Verificarea respectării de către deținătorii de monumente istorice a legislației în vigoare privind 
protejarea patrimoniului construit. 

 

DJC 
ISC 
IPJ 

 trim. I, II, III, IV 

14 Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejări monumentelor 
istorice prin constatare contravenții i aplicare amenzi i sesizarea organelor competente în domeniu 
(I.P.J., I.S.C. .a.)  

DJC 
IPJ 

 trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr. 5: Coresponden , privind protejarea patrimoniului imobil, cu autorit i publice centrale, locale, precum i cu persoane fizice i 
juridice. 
15  Asigurarea corespondenței cu instituțiile i persoanele interesate în domeniu protejării 

monumentelor istorice 
DJC  trim. I, II, III, IV 

PATRIMONIU   ARHEOLOGIC 
Obiectivul nr. 6: Eviden a – inventarierea siturilor arheologice 
16 Gestionarea i continuarea inventarului siturilor arheologice înscrise în  Lista Monumentelor Istorice 

2015 (LMI) i Repertoriul Arheologic Național (RAN) i completarea bazei de date a Repertoriului 
Arheologic Național cu noi situri, în urma cercetărilor efectuate de instituții abilitate. 

DJC trim. I, II , III, IV 

17 Verificarea i evidența dosarelor privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului român în cazul 
vânzării terenurilor agricole din zona siturilor arheologice înscrise în LMI. 

 

DJC 
Primării, Consiliul           

Județean 

trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr. 7: Informare i consiliere 
18 Informarea autorităților locale, a persoanelor juridice sau fizice cu privire la legislația în domeniu  

 ( OG nr. 43/2000,  Legea 182/2000, Legea 17/2014) 
DJC trim. I, II , III, IV 
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19 Informări către autorități publice locale cu privire la identificarea unor noi situri arheologice în urma 
cercetărilor efectuate de instituții specializate, în vederea aplicării legislației în domeniul protejării 
patrimoniului arheologic. 

DJC trim. I, II , III, IV 

20 Asigurarea asistenței de specialitate pe parcursul întocmirii documentațiilor privind intervențiile în 
zonele cu patrimoniu arheologic din LMI i RAN, zone cu patrimoniu arheologic evidențiat 
întâmplător, cât i în zone susceptibile să dețină patrimoniu arheologic. 

DJC trim. I, II , III, IV 

21 Acordarea de consultanță în vederea elaborării documentațiilor de urbanism a localităților (Plan 
Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu) 

DJC trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr. 8: Analiz  i avizare documenta ii 
22 Analizarea documentațiilor pentru toate tipurile de intervenții asupra siturilor arheologice din LMI i 

RAN, pentru zonele de protecție ale acestora, precum i a documentațiilor de urbanism. 
DJC trim. I, II , III, IV 

23 Susținerea documentațiilor în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice sau a Comisiei 
Naționale de Arheologie (CNA) 
 

DJC 
Ministerul Culturii i 
Identității Naționale 

trim. I, II , III, IV 

24 Elaborarea de avize în conformitate cu deciziile CZMI / CNA. DJC 
Ministerul Culturii i 
Identității Naționale 

trim. I, II , III, IV 

25 Elaborarea avizelor specifice conform Legii 17/2014. DJC trim. I, II , III, IV 
26 Eliberarea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică pe baza deciziilor Comisei Naționale de 

Arheologie. 
 

DJC 
Ministerul Culturii i 
Identității Naționale 

trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr. 9: Monitorizare 
27 Monitorizarea i verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în avizele eliberate precum i 

în autorizațiile pentru supraveghere arheologică, autorizații pentru diagnostic arheologic, autorizații 
pentru cercetare arheologică sistematică, cu informarea obligativității respectării normelor i 
procedurilor elaborate de Ministerul Culturii i Identității Naționale. 

DJC  
IPJ 

Primării 

trim. I, II , III, IV 

28  Verificarea stării de conservare a patrimoniului arheologic imobil. DJC  
IPJ 

Primării  

trim. I, II , III, IV 

29 Aplicare sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării patrimoniului 
arheologic (amenzi contravenționale, sesizare organe de cercetare penală). 

DJC 
IPJ 

trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr. 10: Coresponden , privind protejarea patrimoniului arheologic, cu autorit i publice centrale, locale, precum i cu persoane fizice i 
juridice. 
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30  Asigurarea corespondenței cu instituțiile i persoanele interesate în domeniu protejării patrimoniului 
arheologic. 

DJC  trim. I, II, III, IV 

PATRIMONIU MOBIL 
Obiectivul nr. 11: Eviden a – inventarierea bunurilor culturale mobile  

31 Actualizarea semestrială a bazei de date cu bunurile culturale mobile clasate din județ cu ajutorul 
datelor furnizate de către muzeele din județ. 

DJC 
muzee 

trim. I, II , III, IV 

32 Completarea i arhivarea bazei de date cu informații furnizate de Ministerul Culturii sau alte instituții 
interesate, cu privire la bunurile culturale mobile furate din țară i străinătate 

DJC 
Ministerul Culturii i 
Identității Naționale 

trim. I, II , II I, IV 

33 Completarea bazei de date cu muzeele i colecțiile din mediul rural. 
 

DJC 
Primării comune 

trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr. 12: Informare i consiliere 
34 Informarea autorităților locale, muzeelor,  persoanelor juridice sau fizice cu privire la legislația în 

domeniu (Legea 182/2000, Legea 311/2003, OG nr. 43/2000). 
DJC trim. I, II , III, IV 

35 Asigurarea consultanței de specialitate în domeniul legislativ al exportului de bunuri culturale mobile. DJC trim. I, II , III, IV 
36 Oferirea de sprijin structurilor abilitate din Ministerul Apărării Naționale în vederea stabilirii 

măsurilor de protecție a bunurilor culturale mobile în caz de conflict armat sau calamități naturale. 
DJC 
MAPN 

trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr. 13 Analiz  i avizare documenta ii 
37 Verificarea i analizarea documentațiilor pentru acreditarea muzeelor i colecțiilor publice. 

 
DJC 

Ministerul Culturii i 
Identității Naționale 

trim. I, II , III, IV 

38 Verificarea documentațiilor depuse privind exportul temporar sau definitiv de bunuri culturale mobile 
i emiterea de certificate de export. 

DJC 
 

trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr. 14:  Monitorizare 
39 Verificarea respectării obligațiilor prevăzute de legislația în domeniu (asigurarea integrității, 

securității, evidenței, inventarierii, clasării, conservării i restaurării, cercetării, promovării) privind 
bunurile culturale mobile de către muzee i colecțiile publice. 

DJC 
IPJ 

 trim. I, II , III , IV 

40 Verificarea respectării legislației în domeniu a agenților economici autorizați, în condițiile legii, să 
comercializeze bunuri culturale mobile 

DJC 
IPJ 

 trim. I, II , III , IV 

41 Aplicarea sancțiunilor legale privind protejarea patrimoniului cultural mobil. DJC trim. I, II , III, IV 
Obiectivul nr. 15: Coresponden , privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu autorit i publice centrale, locale, precum i cu persoane 
fizice i juridice. 
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42  Asigurarea corespondenței cu instituțiile i persoanele interesate în domeniu protejării patrimoniului 
cultural național mobil. 

DJC   trim. I, II, III, IV 

MONUMENTE DE FOR PUBLIC 
Obiectivul nr. 16: Eviden a – inventarierea monumentelor de for public 
43 Menținerea evidenței i continuarea inventarului monumentelor de for public înscrise în Lista 

Monumentelor Istorice 2015 sau a celor prevăzute de Legea 120 / 2006. 
DJC   trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr. 17: Informare i consiliere 

44 Informarea autorităților locale, a persoanelor juridice sau fizice cu privire la legislația în domeniu 
(Legea 120/2006, Legea 422/2001). 

DJC trim. I, II, III, IV 

45 Asigurarea asistenței de specialitate pe parcursul elaborării documentațiilor tehnice i realizării 
lucrărilor de intervenție asupra monumentelor de for public, cu statul de monument istoric, dar i  în 
zonele de protecție ale acestora.  

DJC trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr. 18: Analiz  i avizare documenta ii 
46 Analizarea documentațiilor privind intervențiile asupra monumentelor de for public i emiterea de 

avize conform deciziilor comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Identității 
Naționale. 

DJC 
CZMI / CNMI 

trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr. 19: Monitorizare 
47 Verificarea respectării condițiilor impuse în avizele eliberate DJC trim. I, II, III, IV 
Obiectivul nr. 20 :   Coresponden , privind protejarea monumentelor de for public, cu autorit i publice centrale, locale, precum i cu persoane 
fizice i juridice. 

48 Asigurarea corespondenței cu instituțiile i persoanele interesate în domeniu protejării monumentelor 
de for public. 

DJC trim. I, II, III, IV 

PATRIMONIU IMATERIAL 
Obiectivul nr. 21 :   Eviden a – inventarierea patrimoniu cultural na ional imaterial 

49 Actualizarea bazei de date referitoare la me terii i rapsozii populari, arhitectura populară din județ. 
 

DJC 
CJCPCT 

Primării comune 

trim. I, II, III, IV 

Obiectivul nr. 22 : Informare i consiliere 
50 Popularizarea legislației în domeniu (Legea 26 / 2008, OUG 118 / 2006) DJC trim. I, II, III, IV 
51 Consultanță de specialitate oferită instituțiilor publice, persoanelor juridice i fizice în domeniul 

legislației specifice. 
DJC trim. I, II, III, IV 
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Obiectivul nr. 23 : Coresponden , privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, cu autorit i publice centrale, locale, precum i cu persoane 
fizice i juridice. 

52 Asigurarea corespondenței cu instituțiile i persoanele interesate în domeniu protejării patrimoniului 
cultural imaterial. 

DJC trim. I, II, III, IV 

  Obiectivul nr.24: PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NA IONAL 
53 Popularizarea patrimoniului cultural național din județ prin intermediul expozițiilor, articolelor de 

presă, materiale tipărite, imagini, acțiuni în coli i alte instituții interesate. 
DJC trim. I, II, III, IV 

54 Promovarea în mediul on-line a activităților culturale din județ DJC trim. I, II, III, IV 
Obiectivul nr.25: COLABORAREA CU DIFERITE INSTITU II DE CONTROL SAU DE SPECIALITATE, ONG-URI, ASOCIA II 
CULTURALE 
55 Colaborare cu instituții de control (Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, Inspectoratul de Stat în 

Construcție Vaslui, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui, Instituția Prefectului – Județul 
Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, primării i consilii locale).  

DJC trim. I, II , III, IV 

56 Colaborare cu instituții i organisme de profil (Centrul Județean pentru Conservarea i Promovarea 
Culturii Tradiționale, muzee, biblioteci, a ezăminte culturale). 

DJC trim. I, II , III, IV 

Obiectivul nr.26: ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMA II DE INTERES PUBLIC ÎN DOMENIUL PATRIMONIULUI CULTURAL 
NA IONAL 

57 Actualizarea permanentă pe domenii de activitate, cu informații utile pentru cei interesați cu privire la 
protejarea patrimoniului cultural național :  pagina de internet, i  avizierul instituției. 

DJC trim. I, II , III, IV 

58  Postarea în mediul on – line a principalelor informații legate de instituția noastră a a cum prevede 
Legea 544/2001 (buletin informativ, buget, bilanț,etc.)  

DJC trim. I, II , III, IV 

MINORIT I 
Obiectivul nr. 27 - Promovarea principiului egalit ii de şanse 
59 Servicii de consiliere a persoanelor cu handicap şi a familiilor în vederea prevenirii institu ionalizării 

şi orientarea spre servicii potrivite nevoilor. 
D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 

60 Servicii de informare i consiliere a persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii pe piața muncii  DGASPC Vaslui 31.07.2017 
Obiectivul nr. 28- Implementarea Strategiei de incluziune a cet enilor români de etnie rom  pentru perioada 2015 - 2020 
61 Acțiuni culturale dedicate Zilei Internaționale a Romilor Biroul Județean pentru 

Romi  
ONG-uri 

Trim II 

62 Asigurarea recrutării de candida i pe institu ii de învă ământ, inclusiv din rândul minorită ilor şi 
întocmirea dosarelor de candidat. 

I.T.P.F. Iaşi 
TRIM. I-III  

Obiectivul nr. 29 Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desf şur rii educa iei de calitate în func ie de poten ialul biopsihosocial al fiec rui 
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copil/tân r 
63 Programul „Şanse egale pentru to i” – promovarea integrării copiilor cu CES în învă ământul de 

masă 
CJRAE Vaslui 

Unită ile de 
învă ământ 

trim. I, trim. II, 
trim. IV 

64 Sus inerea familiei în vedere creşterii copilului pană la varsta de 2, respectiv 3 ani în cazul copilului 
cu handicap, prin acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.111/2010 cu modificarile şi completările 
ulterioare. 

AJPS 
Vaslui 

permanent 

65 Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap, conform prevederilor legale în vigoare AJPS 
Vaslui 

permanent 

 
CAPITOLUL 19 – TINERET I SPORT 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare 

 
Obiectivul nr. 1. Implementarea, la nivel jude ean, a strategiei generale a organiz rii şi dezvolt rii activit ilor sportive de performan , de mas  şi 
de tineret. 
1 Elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei proprii şi a programelor anuale pe domenii de activitate 

D.J.ST. 
Trim I, Trim II, 

Trim III, Trim IV 
Obiectivul nr. 2. Intensificarea activit ii de îndrumare şi control a structurilor sportive din jude , a centrelor de agrement/baze turistice 

2 Organizarea sistemului de eviden ă a structurilor sportive şi de tineret din raza administrativ-
teritorială a jude ului D.J.ST. 

Trim I, Trim II, 
Trim III, Trim IV 

Obiectivul nr. 3. Promovarea activit ilor sportive şi de tineret în mediul rural. 

3 

Colaborarea cu autorită ile administra iei publice locale şi alte institu ii 

D.J.ST. 
Autorită i publice 

locale 
Inspectoratul Şcolar 

Jude ean 

Trim I, Trim II, 
Trim III, Trim IV 

Obiectivul nr. 4. Organizarea inventarierii şi eviden a patrimoniului din jude . 

4 Inventarierea şi completarea Registrului bazelor sportive D.J.ST. Trim I, Trim II, 
Trim III, Trim IV 
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Obiectivul nr. 5. Asigurarea, derularea, în plan jude ean a Programului “Sportul pentru to i”. 

5 Colaborarea cu Federa ia Română Sportul pentru To i, Asocia ia Jude eană Sportul pentru To i, 
unită ile de învă ământ din jude  şi organele administra iei publice locale 

D.J.S.T. 
As. Jud.Sportul pentru 

to i Vaslui 
Inspectoratul Şcolar 

Jude ean 

Trim I, Trim II, 
Trim III, Trim IV 

Obiectivul nr. 6. Promovarea voluntariatului ca mod de implicare a tinerilor în solu ionarea problemelor cu care se confrunt  

6 
Organizarea şi desfăşurarea proiectului “Gala voluntarului” 

D.J.ST. 
Inspectoratul Şcolar 

Jude ean 
Trim IV 

Obiectivul nr. 7. Sprijinirea activit ii de prevenire şi combatere a violen ei în sport. 

7 

Organizarea activită ii de secretariat a comisiei jude ene de prevenire şi combatere a violen ei în sport 

D.J.ST. 
Comisia Jude eană de 
ac iune şi prevenire a 

violen ei în sport 

Trim I, Trim II, 
Trim III, Trim IV 

Obiectivul nr. 8. Sprijinirea unei bune organiz ri şi desf şur ri pe teritoriul jude ului a competi iilor şi ac iunilor oficiale de nivel na ional şi 
interna ional. 
8 

Desfăşurarea de către structuri sportive, cu sprijinul D.J.S.T. a unor competi ii şi/sau ac iuni oficiale 
de nivel na ional şi interna ional 

D.J.ST. 
As. Jud. pe ramură de 

sport 
Inspectoratul Şcolar 

Jude ean 

Trim I, Trim II, 
Trim III, Trim IV 

Obiectivul nr. 9.  Marcarea într-un cadru festiv a Zilei de 2 mai – Ziua na ional  a tineretului 

9 

Organizarea şi desfăşurarea proiectului „Zilele tineretului” 

D.J.ST. 
Inspectoratul Şcolar 

Jude ean 
Autorită i publice 

locale 

Trim II 

Obiectivul nr. 10. Dezvoltarea abilit ilor personale în rândul tinerilor 

10 
Organizarea şi desfăşurarea proiectului „Voluntar în tabără” 

 
D.J.ST. 

 
Trim III 
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Obiectivul nr. 11. Elaborarea de propuneri privind proiectul bugetului institu iei 

11 Analiza legisla iei în vigoare în vederea întocmirii corespunzătoare a bugetului D.J.ST. 
Trim I, Trim II, 

Trim III, Trim IV 
Obiectivul nr. 12. Organizarea, conducerea şi controlul activit ii financiar-contabile a institu iei. 

12 Procesul bugetar, execu ia bugetară, organizarea şi realizarea eviden ei contabile, elaborarea situa iilor 
financiare şi analiza pe baza acesteia, aplicarea şi respectarea dispozi iilor legale în vigoare. D.J.ST. Trim I, Trim II, 

Trim III, Trim IV 
Obiectivul nr. 13. Perfec ionarea personalului 

13 Perfec ionarea pregătirii profesionale a angaja ilor direc iei prin participarea la diferite cursuri 
organizate atât de M.T.S. cât şi de centre regionale şi institu ii interna ionale. 

D.J.ST. 
M.T.S. 

Trim I, Trim II, 
Trim III, Trim IV 

 


