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CAPITOLUL 1 – DEZVOLTARE I MEDIUL ECONOMIC 

 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

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 

Realizat 100% 

2 

Implementarea proiectelor cuprinse în portofoliul ataşat 
planului de dezvoltare regională 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim I, trim II 
trim III, trim IV 

20% 
(documentatie pregatita pentru depunere 
pentru Axa rutiera strategica 4 Vaslui) 
Pentru Parcul industrial nu a fost identificata 
o sursa de finantare. 

Obiectivul nr. 2: Stimularea dezvolt rii socio-economice a jude ului prin înt rirea parteneriatului cu comunit ile locale din Republica Moldova 

3 

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul 
Acordurilor de cooperare între Consiliul jude ean Vaslui 
şi Consiliile raionale Hânceşti, Leova, Orhei, 
Soroca,Ungheni,  Ialoveni, Cimiplia si Ştefan Vodă din 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim I, trim II 
trim III, trim IV 

100% 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

Republica Moldova 

4 

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 

In curs de realizare; 
Programul CJ de finantare a proiectelor de 
investitii ale APL din RM pe anul 2016 nu a 
fost accesat prin proiecte eligibile 

Obiectivul nr. 3: Promovarea jude ului Vaslui ca destinatie turistic  
5 Diseminarea informa iilor cu privire la oportunită ile de 

turism în jude ul Vaslui prin Centrul de informare 
turistică al Consiliului Jude ean Vaslui 

Centrul de Resurse 
pentru Afaceri 
Vaslui 

TrimI, Trim.II 
Tim.III, TrimIV 

100% 

Obiectivul nr. 4: Stimularea dezvolt rii sectorului IMM 
6 Stimularea contactelor între firme prin organizarea de 

evenimente expozi ionale 
Centrul de Resurse 

pentru Afaceri 
Vaslui 

TrimI, Trim.II 
Tim.III, TrimIV 

100% 

7 Sus inerea mediului de afaceri prin închirierea de spa ii 
pentru birouri şi produc ie în incinta Centrului de 
Resurse pentru Afaceri Vaslui  

Consiliul jude ean 
Vaslui 

TrimI, Trim.II 
Tim.III, TrimIV 

100% 

8 Organizarea de întâlniri ale mediului de afaceri cu 
serviciile publice deconcentrate si autoritățile 
administrației publice locale 

Instituția Prefectului 
– jud. Vaslui 

permanent 100% 

Obiectivul nr. 5: Promovarea CCIA Vaslui drept centru de servicii în sprijinul mediului de afaceri şi creşterea calit ii serviciilor CCIA Vaslui 
9 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 Realizat 

10 Organizarea Conferintei Afaceri.ro, organizarea de 
seminarii şi mese-rotunde cu tematici solicitate de 
mediul de afaceri, organizarea Topului Firmelor, edi ia a 
XXIII-a 

CCIA Vaslui trim. I, IV Realizat 
 

11 Promovarea serviciilor Centrului Zonal de Informare 
ASRO de pe langa CCIA Vaslui 

CCIA Vaslui cu ocazia 
evenimentelor si 

cursurilor 

Realizat 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

organizate de 
CCIA Vaslui 

12 Dezvoltarea instrumentelor on-line de comunicare 
internă şi externă  website, intranet, alte platforme de 
comunicare in vederea oferirii de servicii prompte 
mediului de afaceri 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat 

13 Realizarea de mape care sa contina toate serviciile CCIA 
Vaslui si distribuirea lor cu ocazia evenimentelor 
organizate de Camera, sau la care CCIA Vaslui participă 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat 

14 Promovarea şi dezvoltarea serviciilor AGECOM in 
vederea completarii pachetului de servicii CCIA Vaslui 
adresat mediului de afaceri 

CCIA Vaslui 
AGECOM 

trim. I, II, III, IV Realizat 

15 Promovarea si cresterea activitatii Curtii de Arbitraj si a 
Centrului de Mediere a Diferendelor Comerciale 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat 

Obiectivul nr. 6: Dezvoltarea mediului de afaceri prin strategii axate pe interna ionalizare, promovarea exporturilor şi atragerea investi iilor 
str ine 
16 Dezvoltarea cooperarii cu sistemul reprezentan elor de 

stat ale României din străinătate (Birourile de Promovare 
Comercial-Economică din cadrul Ambasadelor 
româneşti) 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat, in special prin redistribuirea 
materialelor privind dezvoltarea relatiilor 
comerciale si oportunitatilor de afaceri si 
prin colaborarea cu unele Ambasade la 
realizarea de misiuni economice (Cuba, 
Republica Moldova) 

17 Organizarea/participarea la evenimente – forumuri 
pentru dezvoltarea contactelor de afaceri 
internationalizarea firmelor (organizarea unei misiuni 
economice si a Forumului de Afaceri Romania-
Republica Moldova- trim. I, organizarea de/participarea 
la misiuni economice în Marea Britanie şi China- trim. 
II) 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat 
participarea la Forumuri bilaterale si de 
afaceri la Chisinau, Iasi, Havana. 
Organizatorilor misiunii economice in China 
le-au fost transmise materiale de promovare 
despre firme din judetul Vaslui 

18 Creşterea nivelului comer ului şi atragerea investi iilor 
străine prin utilizarea platformei de promovare BRIDGE 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat  
au fost inscrise mai multe firme si proiecte 
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Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

de colaborare pe platforma BRIDGE 
Obiectivul nr. 7: Revitalizarea activit ii de formare profesional  
19 Participarea la dezvoltarea activită ilor de învă ământ 

voca ional, planificarea acestuia şi identificarea, de la o 
promo ie la alta, a necesarului de for ă de muncă al 
companiilor şi corelarea acestuia cu clasele de 
învă ământ profesional şi tehnic 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat 
s-a realizat o implicare mai mare in privinta 
promovarii catre ISJ a necesarului de forta 
de munca dinspre companii si corelarea 
acestui necesar cu clasele IPT 

20 Implicarea in actiunile la nivel local, regional si na ional 
de reproiectare a învă ământului profesional după 
modelul sistemului dual 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV În data de 1 septembrie 2016, reprezentantul 
Camerei de Comer , Industrie şi Agricultură 
Vaslui care se ocupă de formarea 
profesională a participat la o sesiune de 
lucru dedicată învă ământului profesional şi 
tehnic. Scopul întâlnirii a fost acela de a 
reuni factorii interesa i, la nivel na ional, 
pentru a dezbate aspectele referitoare la 
promovarea şi implementarea învățământul 
profesional de tip dual. Reuniunea a fost 
organizată la sediul CCIR Business Center 
de Camera de Comer  şi Industrie a 
României, în colaborare cu Centrul Na ional 
de Dezvoltare a Învă ământului Profesional 
şi Tehnic din cadrul Ministerului Educa iei 
Na ionale şi Cercetării Ştiin ifice. 

21 Realizarea de studii si cercetari privind identificarea 
nevoii de formare profesională a resursei umane din 
companii 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat prin consultare directa si 
transmitere de chestionare catre companii 

22 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 Realizat 

23 Derularea de programe de formare profesionala, in  baza CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat 
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Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

cererii de calificare/perfectionare de pe piata  grupe şi a desfăşurat următoarele programe 
de ini iere, perfec ionare şi instruire: 
utilizarea calculatorului după programa 
ECDL (cursuri şi testări), Inspector/referent 
resurse umane, Responsabil gestionarea 
deşeurilor, No iuni fundamentale de igienă.   

Buget - 
Obiectiv  8 – Creşterea eficien ei  colect rii veniturilor bugetului general consolidat 

 

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

A.J.F.P. Vaslui permanent Totalul veniturilor bugetare realizate in anul 
2016 a fost de 670 mil. lei. Acest nivel de 
incasări reprezintă un grad de realizare de 
108,04% a programului de încasări venituri 
bugetare.                – realizat 108,04% 

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

A.J.F.P. Vaslui permanent S-au monitorizat contribuabilii care au 
primit aprobări privind înlesniri la plată în 
vederea respectării graficelor de eşalonare a 
obliga iilor fiscale. Astfel, au fost aprobate 
in cursul anului 235 esalonari la plata in 
valoare de 6,2 mil.lei. La finele anului 2016, 
un număr de 815 contribuabili aveau 
eşalonări la plată în derulare cu o valoare de 
14,7 mil. lei iar, pentru contribuabilii care au 
pierdut eşalonarea la plată  s-a continuat 
procedura executării silite în vederea 
incasării obliga iilor fiscale. 

– realizat 100%. 
26 Monitorizarea  contribuabililor cu risc ridicat de generare 

a arieratelor ; 
 

A.J.F.P. Vaslui permanent Au fost monitorizati contribuabilii cu risc 
ridicat de generare a arieratelor in vederea 
diminuării acestora. Astfel, gradul de 
încasare/stingere a arieratelor din executare 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

silită la persoane juridice a fost de 62,21%, 
gradul de indeplinire a indicatorului fiind de 
87,62%. 

 
27 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 permanent Permanent se solicita informa ii de la 
autorită i şi institu ii publice care de in date 

şi informa ii cu privire la veniturile şi 
bunurile mobile şi imobile ale 

debitorilor/persoanelor în scopul aplicării 
măsurilor legale de recuperare a obliga iilor 

fiscale restante.      - realizat 100% 
28 Monitorizarea lunară, la nivelul aparatului propriu, a 

intei  indicatorilor de performan ă asociate activită ilor 
de administrare a veniturilor şi anume: 

  Gradul de realizare a programului de încasări 
venituri bugetare (valori brute) 

 Gradul de realizare a programului de încasări 
venituri bugetare (valori nete) 

 Gradul de încasare/stingere a arieratelor din 
executare silită la persoane juridice 

 Rata de colectare a arieratelor recuperabile la 
persoane juridice 

 Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea 
măsurilor de executare silită în total venituri 
încasate 

 Gradul de conformare voluntara la plată 
obliga iilor fiscale (valoric) 

 Gradul de depunere voluntară a declara iilor 
fiscale, pe tipuri de impozite 

 

A.J.F.P. Vaslui permanent Îndeplinirea indicatorilor de performan ă: 
 Gradul de indeplinire a programului 

de încasări venituri bugetare (valori 
brute) – 107,78% 

 Gradul de indeplinire a programului 
de încasări venituri bugetare (valori 
nete) -  108,04 % 

 Gradul de încasare/stingere a 
arieratelor din executare silită la 
persoane juridice –  62,21 %. Fata de 
tinta programata acest indicator a 
fost indeplinit in proportie de 
87,62%. 

 Rata de colectare a arieratelor  la 
persoane juridice - realizat – 88,4%. 
Fata de tinat programata acest 
indicator a fost depasit (gr 
indeplinire 205,58%). 

 Ponderea încasărilor realizate prin 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

aplicarea măsurilor de executare 
silită în total venituri încasate a fost 
de  9,79 %. Gradul de indeplinire a  
indicatorului fiind de 89%.  

 Gradul de conformare voluntară la 
plată obliga iilor fiscale (valoric) a 
fost de  82,59%,  tinta programata 
fiind indeplinita in proportie de 
97,16%.  

 Gradul de depunere voluntară a 
declara iilor fiscale a fost de  
95,97%, fiind depasita tinta 
programata (102,1%). 

Obiectiv 9 – 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  
29 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 permanent Centralizarea şi  transmiterea la MFP a 
raportărilor depuse de UAT  

- realizat 100% 
30 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 fondul de rulment al unită ilor administrativ-
teritoriale 

A.J.F.P. Vaslui permanent 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 fondul de 

rulment al unită ilor administrativ-teritoriale 
-realizat 100% 

31 Verificarea, centralizarea şi raportarea la MFP a 
situa iilor privind conturile de execu ie lunare a 

A.J.F.P. Vaslui permanent Verificarea, centralizarea şi raportarea la 
MFP a situa iilor privind conturile de 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

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. 

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.       
 - realizat 100% 

32 Monitorizarea cheltuielilor de personal la unită ile 
administrativ- teritoriale 

A.J.F.P. Vaslui permanent Centralizarea şi transmiterea la MFP, la 
termene legale a situa iilor centralizatoare 

privind monitorizarea numărului de personal 
şi a cheltuielilor de personal depuse de 

UAT.                - realizat 100% 
33 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 

Centralizarea şi  transmiterea la MFP a 
raportărilor depuse de UAT - realizat 100% 

 – Finan e - 
Obiectiv: 10. 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  
34 Efectuarea de inspec ii fiscale în vederea verificãrii cu 

prioritate a contribuabililor din domeniile cu risc fiscal 
ridicat pe baza analizei de risc perfec ionate. 
 

A.J.F.P. Vaslui permanent Au fost efectuate 415 inspec ii fiscale în 
domenii cu risc fiscal ridicat, finalizate cu 

RIF, în baza cărora s-au stabilit sume 
suplimentare de plată la bugetul consolidat 

al statului în valoare de 152.411 mii lei. 
Astfel, gradul de indeplinire a indicatorului 
– numar inspectii efectuate de un inspector 
la contribuabili persoane juridice a fost de 

61,82%, iar gradul de indeplinire a 
indicatorului – numar de inspectii efectuate 

de un inspector la contribuabili persoane 
fizice a fost de 80,45%. 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

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

A.J.F.P. Vaslui In func ie de 
comunicări şi 
competen e 

În func ie de comunicări şi competen e au 
fost efectuate 45 controale finalizate cu 
procese verbale si pentru care nu a  fost 
cazul stabilirii unor sume suplimentare.  

Realizat 100% 
36 Organizarea şi desfăşurarea de ac iuni operative şi 

inopinate la unită ile şi subunita ile contribuabililor sau 
în oricare alte locuri în care aceştia desfăşoară activită i 
producătoare de venituri; 

A.J.F.P. Vaslui permanent Au fost efectuate 481 controale operative, 
inopinate, incrucisate si cercetari la fata 

locului la unitatile si subunitatile 
contribuabililor. 
Realizat 100% 

37 Dezvoltarea unor arii noi de control – controlul 
electronic şi controlul documentar; 

A.J.F.P. Vaslui permanent S-au efectuat 4 verificari fiscale 

38 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 permanent Au fost 3 cazuri de verificari privind 
preturile de transfer in cazul contribuabililor 

afiliati  
Realizat 100% 

39 Imbunătă irea calită ii actelor de control. Analiza actelor 
de control intocmite , evaluarea eficien ei şi a rezultatelor 
obtinute; 

  Au fost întocmite un număr de 901 acte de 
control, stabilindu-se sume suplimentare de 

plată la bugetul consolidat al statului în 
valoare de 152.411 mii lei si sanctiuni 
contraventionale in numar de 217 cu o 

valoare de 419 mii lei. Au fost instituite 25 
masuri asigurătorii in  cuantum de 41.190 

mii Astfel, indicatorul sume atrase 
suplimentar(nete) pe un inspector, urmare a 
inspectiilor la persoane juridice a fost de 3,3 

mil. lei – gradul de  indeplinire fiind de 
110,03% , iar indicatorul sume atrase 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

suplimentar(nete) pe un inspector, urmare a 
inspectiilor la persoane fizice a fost de 312 

mii lei – gradul de indeplinire fiind de 
62,39%. 

40 Analiza periodică a sesizărilor penale transmise către 
Parchet sau Politie, identificarea formelor noi de 
manifestare a evaziunii fiscale, mãsuri de combatere , 
inclusiv elaborarea de propuneri pentru imbunătă irea 
cadrului legislativ 

A.J.F.P. Vaslui permanent Au fost întocmite şi înaintate organelor de 
urmarire penala 21 sesizări penale cu o 

valoare a prejudiciului de 56.049  mii lei.     
Realizat 100% 

Capitolul II ALTE AC IUNI  
41 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 permanent Pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a 
situatiilor financiare au fost aplicate 340 
amenzi contraven ionale în valoare de 
322.900 mii lei. 
Pentru nerespectarea reglementărilor legale 
de întocmire a documentelor  contabile şi 
nedeclararea bunurilor livrate, inspec ia 
fiscală a aplicat 217 amenzi 
contraven ionale în sumă de 419 mii lei si 
confiscari in suma de 5,46 mii lei.  
Realizat 100% 

42 Intensificarea dispunerii măsurilor asigurătorii de către 
organele fiscale competente; 

A.J.F.P. Vaslui permanent  Au fost emise 25 decizii de instituire a 
măsurilor asigurătorii pentru suma de 
41.190 mii lei.  - Realizat 100% 

Obiectiv 11. Imbun t irea şi stimularea conform rii la declarare şi plat    
43 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 permanent Permanent a fost efectuată monitorizarea 
contribuabililor in vederea îndeplinirii 
obliga iilor declarative, astfel gradul de 
depunere voluntară a declara iilor fiscale, pe 
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Crt 
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(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

tipuri de impozite a fost de 95,97%       -  
realizat 102,1% 

44 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 permanent Permanent contribuabilii sunt îndruma i să 
utilizeze sistemele moderne de declarare şi 

plată.  
Realizat 100% 

45 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 permanent Pe parcursul anului 2016 au fost aprobate 
esalonari la plata pentru un numar de 235 
contribuabili, in valoare de 6,23mil. lei.   – 
realizat 100% 

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

A.J.F.P. Vaslui permanent În vederea prevenirii constituirii de arierate - 
au fost instituite urmatoarele măsuri de 
executare silită : au fost emise şi comunicate 
debitorilor 28.305 soma ii pentru o valoare a 
creantelor de 127,8 mil.lei; au fost emise 
15.572 popriri pe conturi bancare şi ter i cu 
o valoare de 38,5 mil.lei ; au fost  aplicate 
91 sechestre pe bunuri mobile şi imobile cu 
o valoare de 16,36 mil.lei. Sumele încasate 
urmare a aplicării măsurilor de executare 
silită au fost de 65,6 mil lei. Ponderea 
incasarilor realizate prin aplicarea masurilor 
de executare silita in total venituri incasate a 
fost de 9,79% - gradul de indeplinire a 
indicatorului fiind de 89%. 

47 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 

A.J.F.P. Vaslui permanent In domeniul asisten ei contribuabililor: au 
fost solu ionate 150 adrese primite de la  
contribuabili referitoare la aplicarea 
legisla iei fiscale; au fost editate şi afişate la 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

fiscale panoul contribuabilului 197 materiale 
informative adresate contribuabililor privind 
modificările legislative în domeniul fiscal; 
au fost eliberate 1243 certificate de reziden ă 
fiscală; S-au acordat răspunsuri la 2991 
apeluri telefonice ale contribuabililor privind 
aplicarea problematicii fiscale, au fost 
organizate 49 întâlniri cu contribuabilii unde 
au fost prezentate principalele modificări de 
legisla ie în domeniul fiscal precum si 
serviciile oferite de administra ia fiscală.  
- Realizat 100% 

48 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 permanent Au fost elaborate şi înaintate presei locale 
un număr de 39 comunicate de presă în 
vederea informării contribuabililor privind 
drepturile şi obliga iile în rela ia cu 
administra ia fiscală precum şi modificarile 
intervenite în legislatia fiscala.Totodată 
aceste informa ii au fost afişate pe site-ul 
institu iei şi la panoul contribuabilului. Pe 
parcursul anului AJFP Vaslui si Serviciile 
fiscale din Barlad, Husi, Negresti au 
organizat 49 de intâlniri cu reprezentan ii 
mediului de afaceri care au avut ca obiective 
informarea cu privire la  serviciile oferite 
acestora precum si  expunerea noută ilor 
legislative in domeniul fiscal -  realizat 
100% 

Obiectiv 12 - Realizarea programului na ional de cadastru şi carte funciar  în scopul eliber rii certificatelor pentru înscrierea în cartea funciar  a 
posesorilor ca proprietari 
49 Accentuarea activită ii de marketing privind imaginea şi O.C.P.I. Vaslui    
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

activitatea O.C.P.I. Vaslui prin articole de presă, apari ii 
tv, etc.. 

 trim. IV 2016 Nu s-au realizat aceste activități datorită 
lipsei fondurilor. 

50 Instruirea personalului prin participarea la cursuri de 
perfec ionare 

O.C.P.I. Vaslui  trim. IV 2016 Nu s-au realizat aceste instruiri datorită 
lipsei fondurilor. 

51 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. IV 2016 
-reprezintă o 
prioritate a 
Agen iei Na ionale 
de Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară 

În anul 2016 nu a fost demarat programul 
național de cadastru i carte funciară pentru 
cele 4 comune din județul Vaslui, respectiv 
Ciocani, Perieni, Vulture ti i tefan cel 
Mare. În anul 2016 au fost intabulate în 
cadrul Programului național de cadastru i 
carte funciară, în cadrul lucrărilor de 
înregistrare sistematică, un număr de 5412 
imobile. 

52 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 i trim. IV 

A fost creat cadrul legislativ prin 
modificarea i completarea Legii cadastrului 
i a publicității imobiliare nr. 7/1996, prin 

apariția în data de 30.06.2016 a OUG nr. 
35/2016. 

 
 
CAPITOLUL 2 - REFORMA ADMINISTRA IEI PUBLICE   
 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

Obiectivul nr.1: Îmbun t irea comunic rii pe orizontal  şi vertical  în cadrul Consiliului jude ean 
1. Implementarea strategiei privind simplificarea 

procedurilor administrative 
Consiliul jude ean 

Vaslui 
Permanent Realizat 

2. Întâlniri periodice de bilan  la nivelul compartimentelor 
de specialitate, al institu iilor şi serviciilor publice de 

Consiliul jude ean 
Vaslui, Institu iile şi 

lunar Realizat 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

interes jude ean şi a Consiliului jude ean serviciile publice de 
interes jude ean 

subordonate 
consiliului 

Obiectivul nr.2: Îmbun t irea comunic rii externe a Consiliului jude ean cu alte institu ii şi cu cet enii 
3. 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 Realizat 

4. 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 Realizat 

5 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 Realizat 

Obiectivul nr.3: Elaborarea şi implementarea cadrului general de autoevaluare a modului de func ionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
jude ean 

6 Creşterea gradului de responsabilizare a personalului Consiliul jude ean 
Vaslui, Institu iile şi 
serviciile publice de 

interes jude ean 

Permanent Realizat 

Obiectivul nr.4: Crearea şi implementarea unui mecanism privind elaborarea politicilor publice la nivelul Consiliului jude ean 
7 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 Realizat 

8 Îmbunătă irea fluxului documentelor şi extinderea 
coresponden ei electronice 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

Permanent Realizat 

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

Permanent Realizat 

Managementul resurselor umane 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

Obiectivul nr. 5: Dezvoltarea cadrului strategic institu ional şi normativ necesar optimiz rii managementului resurselor umane 
10 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 
trim.II 
trim.III 
trim IV 

În curs de implementare, de actualizat după 
ultima modificare a structurii organizatorice, 
realizat 85% 

11 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 publice 

subordonate 

trim.I 
trim.II 
trim.III 

trimIV  2016 

Actualizat 100% pentru posturile ocupate. 

12 Realizarea activită ilor de evaluare a performan elor 
profesionale pentru activitatea desfăşurată şi stabilirea 
obiectivelor viitoare pentru fiecare angajat 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim. II Realizat 100%. 

13 Realizarea activită ilor de monitorizare a func iei publice 
şi func ionarilor publici 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

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

Realizat 100%, toate modificările au fost 
operate prin portalul de management. 

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

trim.I  

15 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 

Nu au fost înregistrate solicitări de consiliere 
etică i nici sesizări ale comisiei de 
disciplină. 

16 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 

100% 

Obiectivul nr. 6: Formarea continu  a personalului în vederea creşterii performan elor profesionale 
17 Elaborarea planului anual de perfec ionare profesională a 

personalului din aparatul de specialitate 
Consiliul jude ean 

Vaslui 
trim. I 100% 

18 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 

100% 

Extinderea şi modernizarea circuitului informa ional intern şi extern 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

Obiectiv nr. 7:  Îmbun t irea calit ii serviciilor publice on-line aduse cet enilor 
19 Accesarea informa iilor publice în timp real  prin 

publicarea acestora pe pagina de web a institu iei 
Consiliul jude ean 

Vaslui 
trim.I, trim.II 

trim.III, trimIV 
100% 

Obiectivul nr. 8 Gestionarea situa iilor de urgen  în scopul creşterii nivelului de siguran  al cet enilor 

20 

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 Trim. I,II,III,IV 

    S-au desfăşurat lunar la nivelul 
subunităţilor de intervenţie, pe baza unor 
scenarii ipotetice, în scopul antrenării 
personalului structurilor de management şi 
operative, în vederea îndeplinirii misiunilor 
specifice în condiţii complexe. 

21 
Organizarea şi desfăşurarea exerci iului de protec ie şi 
interven ie cu tema: Limitarea şi înlăturarea urmărilor 
unui accident radiologic la Vama Albi a. 

I.S.U.J. Vaslui Trim. I 

    Exerciţiul a fost organizat şi desfăşurat în 
luna februarie, în scopul  stabilirii modului 
de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor 
de urgenţă determinate de producerea unui 
accident  radiologic. 

22 Organizarea şi desfăşurarea exerci iului de protec ie şi 
interven ie cu tema: Limitarea şi înlăturarea urmărilor 
inundaţiilor produse în aval de acumularea Căzăneşti  ISUJ Vaslui Trim II 

    Exerciţiul a fost organizat şi desfăşurat în 
luna aprilie, în scopul  stabilirii modului de 
intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă determinate de producerea unor 
inundaţii 

23 Organizarea şi desfăşurarea exerci iului de protec ie şi 
interven ie cu tema: Limitarea şi înlăturarea urmărilor 
unui accident major produs pe DN 2F, localitatea 
Ivăneşti. Punerea în aplicare a Planului Roşu de 
Intervenţie  

ISUJ Vaslui Trim III 

Exerciţiul a fost organizat şi desfăşurat în 
luna septembrie, în scopul  stabilirii modului 
de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor 
de urgenţă cu punerea in aplicare a planului 

rosu de interventie 
24 Organizarea şi desfăşurarea exerci iului de protec ie şi 

interven ie cu tema: Limitarea şi înlăturarea urmărilor 
unui incendiu major urmat de explozie la S.C. Rulmenţi 
S.A. 

ISUJ Vaslui Trim IV 
    Exerciţiul a fost organizat şi desfăşurat în 
luna aprilie, în scopul  stabilirii modului de 
intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă determinate de producerea unui 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

incendiu 
Obiectivul nr. 9  - Prevenirea situa iilor de urgen  în scopul nivelului de siguran  al cet enilor 
25 

Desfăşurarea campaniilor na ionale de informare şi 
educare preventivă a popula iei având drept scop 
reducerea numărului de victime în situa ii de urgen ă. 

I.S.U.J. Vaslui Trim. II, III, IV 

    S-au continuat campaniile de informare şi 
educare preventivă iniţiate de către I.G.S.U. 
“NU TREMUR LA CUTREMUR” şi 
“R.I.S.C.”, campania de informare “M.A.I. 
aproape de tine”, în colaborare cu 
structurile M.A.I. de pe raza judeţului, a 
protocolului de colaborare incheiat între 
I.G.S.U. şi Ministerul Culturii şi a Cultelor, 
având drept obiective principale diseminarea 
către populaţie a materialelor de informare 
preventivă, precum şi pregătirea populaţiei 
privind modul de comportare în cazul 
producerii unei  situaţii de urgenţă, în 
vederea  reducerii numărului de victime.  

26 
Desfăşurarea de activită i de prevenire la obiective care 
se supun avizării-autorizării, unită ii administrativ 
teritoriale, institu ii publice, operatori economici cu risc 
mare şi foarte mare de incendiu, obiective care prezintă 
pericol de accidente majore în care sunt implicate 
substan e periculoase, obiective în care se desfăşoară 
activită i socio-economice şi culturale la care participă un 
număr mare de persoane. 

I.S.U.J. Vaslui Trim. II, III, IV 

 În trimestrul II, III 2016, s-au desfăşurat 
activităţi specifice de prevenire la obiective 
care se supun avizării-autorizării, cu risc 
mare de incendiu,  precum şi la obiective în 
care se desfăşoară activităţi cu public 
numeros, corelate cu activităţi de 
recunoaştere în teren, planificate şi executate 
împreună cu subunităţile de intervenţie, 
preponderent la unităţi de cult şi unităţi cu 
profil turistic şi de agrement. 

Obiectivul nr. 10 - Men inerea climatului de siguran  public  în incinta şi zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar 
27 Elaborarea Planului jude ean comun de ac iune pentru 

creşterea gradului de siguran ă a elevilor şi a personalului 
didactic şi prevenirea delincven ei juvenile în incinta şi 
în zonele adiacente unită ilor de învă ământ 

Inspectoratul de 
Poli ie al Jude ului 

Vaslui 

La data de 12.09 a 
fiecărui an şcolar 

 
(Realizat) 

Sub coordonarea Institu iei Prefectului - 
jude ul Vaslui, a fost întocmit Planul 
Teritorial Comun de Ac iune la nivel 
jude ean, în care, în anul şcolar 2016-2017, 
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Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

preuniversitar. I.P.J. Vaslui, I.S.J. Vaslui şi I.J.J. Vaslui şi 
I.S.U. Vaslui  conlucrează pentru asigurarea 
bunului mers al procesului de învă ământ, în 
vederea prevenirii şi combaterii faptelor 
antisociale, penale sau contraven ionale. 

28 Diseminarea la nivel local a Planului jude ean comun de 
ac iune, pentru a fi implementat la nivelul structurilor 
teritoriale de poli ie şi subunită ilor jandarmi, respectiv 
unită ilor de învă ământ. 

Inspectoratul de 
Poli ie al Jude ului 

Vaslui 

La data de 15.09 a 
fiecărui an şcolar 

 
(Realizat) 

Planul județean comun de acțiune a fost 
implementat la nivelul structurilor teritoriale 
pentru a se asigura aplicarea unitară de către 
reprezentan ii institu iilor implicate în 
vederea realizării obiectivelor şi rezultatelor 
propuse, a responsabilizării acestora, creând 
totodată cadrul optim de identificare şi 
rezolvare, în comun, a deficien elor 
înregistrate în acest domeniu. 

29  
Evaluarea unită ilor de învă ământ preuniversitar, cu 
privire la asigurarea cu pază şi elemente de protec ie. 

 
Inspectoratul de 

Poli ie al Jude ului 
Vaslui 

 
Anual 

 
 

(Realizat) 

 
În cadrul edințelor de analiză desfă urate cu 
structurile locale cu atribuții în domeniu, 
poliți tii i-au arătat disponibilitatea de a 
acorda sprijin de specialitate pentru 
elaborarea şi reactualizarea planurilor de 
pază ale unită ilor de învă ământ, respectiv 
stabilirea gradului minim necesar de dotare 
cu mijloace de alarmare şi/sau mijloace de 
supraveghere video şi prin organizarea de 
instruiri periodice cu privire la protec ia 
bunurilor personale şi prevenirea faptelor cu 
violen ă. 
De asemenea, s-a realizat lunar analiza 
privind formele de pază existente la unitățile 
de învățământ din județul Vaslui. 

30 Monitorizarea permanentă şi evaluarea gradului de 
siguran ă a elevilor şi personalului didactic,precum şi de 

 
Inspectoratul de 

 
Trimestrial 

In anul 2016 au fost organizate 308 ac iuni 
preventive, din care 124 pe linie de 
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Institutia 
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(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

protec ie a unită ilor de învă ământ, pe baza unor 
controale comune la unită ile şi subunită ile din 
subordine. 

Poli ie al Jude ului 
Vaslui 

 
(Realizat) 

absenteism. De asemenea, au fost desfăşurate 
1516 activită i preventive în unită ile de 
învă ământ pe linia prevenirii delincven ei 
juvenile. 

31 Realizarea de programe/proiecte şi campanii de prevenire 
a violen ei în mediul şcolar. 

Inspectoratul de 
Poli ie al Jude ului 

Vaslui 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

 
(Realizat) 

În anul 2016 au fost desfă urate 908  întâlniri 
cu grupuri intă în cadrul Programului de 
prevenire a delincvenţei juvenile şi 
victimizării minorilor.  
În luna septembrie a.c., Poliția Română, prin 
structurile de prevenire a criminalității, a 
desfăşurat „Săptămâna Prevenirii 
Criminalităţii”. Activită ile desfăşurate, 
selectate în baza priorită ilor Poli iei Române 
pentru anul 2016, au urmărit sensibilizarea 
popula iei cu privire la importan a adoptării 
unor conduite antivictimale şi 
antiinfrac ionale, precum şi a implicării în 
activită i cu caracter preventiv. 
Poli iştii au participat la dezbateri pe teme 
de interes (delincven a juvenilă, consumul 
de droguri, victimizarea minorilor,  traficul 
de persoane, siguran a în mediul on-line, 
infrac iunile contra patrimoniului, 
infrac iunile comise cu violen ă i 
siguran a rutieră) şi au avut întâlniri cu 
elevi i profesori.   

32 Elaborarea rapoartelor comune privind gradul şi modul în 
care este asigurată siguran a şcolară la nivel teritorial, de 
către responsabilii cu gestionarea problematicii prevenirii 
şi combaterii delincven ei juvenile din institu iile 
semnatare şi transmiterea acestora la IGPR/DOP şi MAI- 
DGMO. 

 
Inspectoratul de 

Poli ie al Jude ului 
Vaslui 

 
Septembrie-

Decembrie 2016 
 

(Realizat) 

De la începutul anului şcolar 2016-2017, au 
fost efectuate 4 analize privind gradul şi 
modul în care este asigurată siguran a şcolară 
la nivel jude ean. 
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Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

Obiectivul nr. 11: Asigurarea unui nivel ridicat de protec ie a consumatorilor prin verificarea respect rii prevederilor legale astfel încât  s  nu fie 
afectate via a, s n tatea, securitatea, precum şi interesele economice ale acestora 
33 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 facând 
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, 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 

- verificarea respectării prevederilor legale 
privind comercializarea produselor de 
panifica ie şi a pâinii;  
realizat - 457 ac iuni de control. 
- verificarea respectării prevederilor 
Ordinului comun nr. 724/1082/360/ 2013 
privind comercializarea produselor din carne; 
realizat - 42 ac iuni de control 
-  verificarea  respectării prevederilor legale 
privind protec ia consumatorilor în cadrul 
vânzărilor de soldare; 
realizat - 42 ac iuni de control 
- verificarea respectării prevederilor legale la 
comercializarea cărnii de pasăre congelată 
sau refrigerată.. Verificarea încadrării în data 
durabilită ii minimale/data limită de consum 
a produselor xistente la comercializare; 
 realizat - 31 ac iuni de control 
-  verificarea modului de respectare a  
prevederilor legale privind comercializarea şi 
calitatea orezului;  
realizat - 15 ac iuni de control  
- verificarea  respectării prevederilor legale 
privind protec ia consumatorilor la 
comercializarea dispozitivelor medicale; 
realizat - 2 ac iuni de control  
- verificarea respectării prevederilor legale 
privind protec ia consumatorilor la 
comercializarea florilor; 
 realizat – 16 ac iuni de control  
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

- verificarea modului de respectare a  
prevederilor legale privind protec ia 
consumatorilor la comercializarea produselor 
fitosanitare  
 realizat – 8 ac iuni de control  
- verificarea respectării prevederilor legale 
privind protec ia consumatorilor la 
comercializarea produselor din tâmplărie 
PVC;  
realizat – 5 ac iuni de control 
- verificarea respectării prevederilor legale, 
conformitatea, modul de etichetare, 
prezentare, publicitate şi comercializare a 
peştelui şi conservelor de peşte; 
realizat – 20 ac iuni de control 
- verificarea modului de distribu ie a 
produselor alimentare conform prevederilor 
OUG nr. 96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panifica ie pentru elevii 
din învă ământul primar şi gimnazial de stat 
şi privat precum şi pentru copiii  preşcolari 
din grădini ele de stat şi private cu program 
normal de 4 ore, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
realizat – 19 ac iuni de control 
- verificarea respectării legisla iei incidente la 
prestatorii de alimenta ie publică 
(restaurante, baruri, pizzeria, fast-food-uri, 
etc.), neincluse în structurile de primire 
turistică; 
realizat – 96 ac iuni de control 
- verificarea respectării drepturilor 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

consumatorilor la comercializarea materilelor 
de constructii;  
realizat – 16 ac iuni de control 
- verificarea respectării prevederilor legale la 
casele de amanet; 
realizat – 11 ac iuni de control 
- verificarea respectării prevederilor legale, 
conformitatea şi  modul de etichetare, 
prezentare şi publicitate a produselor 
alimentare specifice sărbătorilor pascale; 
realizat - 52 ac iuni de control 
-  verificarea  respectării prevederilor legale 
privind protec ia consumatorilor la 
comercializarea şi etichetarea produselor 
alimentare ecologice; 
realizat – 8 ac iuni de control 
- verificarea respectării prevederilor legale 
privind protec ia consumatorilor la service-
urile auto cu identificarea pieselor auto 
contrafăcute; 
 realizat – 17 ac iuni de control 
-  verificarea modului de respectare a  
prevederilor legale la comercializarea 
produselor cosmetice;  
realizat - 41 ac iuni de control  
- verificarea  respectării prevederilor legale 
privind modul de comercializare şi 
etichetare, prezentare şi publicitate a 
suplimentelor alimentare; 
realizat - 11 ac iuni de control  
- verificarea respectării prevederilor legale 
privind siguran a jucăriilor, inclusiv la 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

comer ul on-line; 
 realizat – 82 ac iuni de control  
- verificarea respectării  prevederilor legale 
privind modul de comercializare, prezentare 
şi publicitate a ciocolatei şi produselor pe 
bază de cacao; 
 realizat – 8 ac iuni de control  
- verificarea respectării prevederilor legale la 
comercializarea anvelopelor uzate;  
realizat – 15 ac iuni de control 
- verificarea respectării prevederilor legale la 
comercializarea echipamentelor electrice de 
uz casnic; 
realizat – 20 ac iuni de control 
- verificarea respectării  prevederilor legale 
privind modul de comercializare, prezentare 
şi publicitate a apelor minerale naturale; 
 realizat – 21 ac iuni de control 
 
- verificarea respectării prevederilor legale la 
comercializarea produselor farmateutice;  
realizat – 10 ac iuni de control 
- verificarea respectării  drepturilor 
consumatorilor la automatele de cafea; 
 realizat – 4 ac iuni de control 
- verificarea respectării  prevederilor legale 
privind protec ia consumatorilor la prestarea 
serviciilor de schimb valutar; 
 realizat – 3 ac iuni de control 
- verificarea respectării  drepturilor 
consumatorilor referitoare la practicile 
comerciale în elătoare sau incorecte; 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

 realizat – 14 ac iuni de control               - 
verificarea respectării  legisla iei incidente la 
prestarea serviciilor din cadrul spălătoriilor 
auto şi a cură ătoriilor de covoare; 
 realizat – 12 ac iuni de control 
- verificarea respectării  prevederilor legale 
privind protec ia consumatorilor la operatorii 
economici din mediul rural care 
comercializează produse alimentare şi 
nealimentare; 
 realizat – 4 ac iuni de control 
- verificarea respectării conformită ii, 
condi iilor de comercializare a alimentelor 
comercializate în chioşcurile şi unită ile de 
alimenta ie publică din incinta ştrandurilor, 
piscinelor, bazinelor de înot; 
realizat - 4 ac iuni de control 
-  verificarea  respectării prevederilor legale 
la prestarea serviciilor în incinta ştrandurilor, 
piscinelor, bazinelor de înot; 
realizat - 6 ac iuni de control 
-  verificarea modului de respectare a  
prevederilor legale la comercializarea 
legumelor şi fructelor în magazine 
alimentare, hiper/supermarketuri, pie e 
agroalimentare, pie e şi depozite en-gros; 
verificarea respectării prevederilor legale la 
comercializarea pastei de tomate; 
realizat - 467 ac iuni de control  
- verificarea  respectării prevederilor legale, 
conformită ii şi modului de etichetare, 
prezentare şi publicitate a sucurilor din fructe 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

şi a băuturilor răcoritoare; 
realizat - 22 ac iuni de control 
- verificarea respectării  prevederilor legale 
privind conformitatea,  modul de 
comercializare şi modul de etichetare a 
produselor alimentare comercializate sub 
formă congelată; 
 realizat – 34 ac iuni de control  
- verificarea respectării prevederilor legale la 
comercializarea mierii;  
realizat – 18 ac iuni de control 
- verificarea respectării prevederilor legale 
din domeniul protec iei consumatorilor în 
cazul promo iilor de rechizite şi uniforme 
şcolare; 
realizat – 48 ac iuni de control 
- verificarea modului de comercializare, 
denumire, marcare şi etichetare produse 
textile; 
 realizat – 51 ac iuni de control 
- verificarea respectării drepturilor 
consumatorilor în grădini ele cu program 
prelungit şi în creşe;  
realizat – 38 ac iuni de control 
- verificarea respectării  drepturilor 
consumatorilor la operatorii economici care 
prestează activită i în saloanele de 
înfrumuse are, precum şi în saloanele de 
modelare corporală; 

realizat – 42 ac iuni de control  
- verificarea modului de respectare a 
prevederilor legale, conformitatea şi modul 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

de etichetare, prezentare şi publicitate a 
laptelui de consum, a produselor lactate şi 
unt; 

realizat – 26 ac iuni de control  
- verificarea  respectării prevederilor legale 
privind buteliile GPL – tip aragaz; 

realizat – 14 ac iuni de control  
-  verificarea respectării prevederilor legale la 
comercializarea pneurilor (noi); 

realizat – 21 ac iuni de control  
-  verificarea respectării prevederilor legale 
din domeniul protec iei consumatorilor la 
comercializarea încăl ămintei şi produselor 
de marochinărie; 

realizat – 20 ac iuni de control  
-  verificarea modului de respectare a 
prevederilor legale, conformutatea şi modul 
de etichetare, prezentare şi publicitate a 
produselor alimentare specifice sărbătorilor 
de iarnă; 

realizat – 62 ac iuni de control  
-  verificarea modului de respectare a 
prevederilor legale, conformutatea şi modul 
de etichetare, prezentare şi publicitate a 
produselor din carne; 

realizat – 25 ac iuni de control  
-  verificarea modului de respectare a 
prevederilor legale la comercializarea 
ghirlandelor şi ornamentelor luminoase; 

realizat – 16 ac iuni de control  
- verificarea modului de respectare a 
prevederilor legale la comercializarea 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

lumânărilor de decor; 
realizat – 21 ac iuni de control  

- verificarea respectării prevederilor legale la 
marcarea cu marca de garan ie proprie a 
bijuteriilor din metale pre ioase cu sau fără 
pietre pre ioase şi de intrare în legalitate a 
operatorilor economici ce nu au autoriza iile 
vizate la zi; 
 realizat – 6 ac iuni de control 

Obiectivul nr. 12:  Identificarea şi eliminarea produselor periculoase de pe pia . Creşterea nivelului de informare prin utilizarea datelor din 
notific rile transmise de alte state membre. 
34 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 

Realizat: 
-  s-au primit notificări transmise prin 
sistemul RAPEX de statele membre ale 
Uniunii Europene, privind produsele 
periculoase depistate pe pia ă; 
- au fost efectuate ac iuni de control pentru 
depistarea produselor periculoase;   

Obiectivul nr. 13:  Asigurarea respect rii drepturilor consumatorilor. 
35 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 

- s-au înregistrat un număr de 569 reclama ii 
primite din partea consumatorilor;  
- au fost cercetate 521 reclama ii dintre care 
242 au fost întemeiate, 114 neîntemeiate, 64 
nu au putut fi solu ionate din cauza lipsei 
elementelor necesare cercetării, 70 au fost 
redirijate organismelor competente pentru 
cercetare, 33 au fost clasate. 

Obiectivul nr. 14:  Solu ionarea cazurilor transfrontaliere de încalcare a legisla iei. 
36  Cooperare cu autorită ile din alte state membre prin 

solu ionarea cazurilor ce vizează încălcarea intereselor 
colective ale consumatorilor din alte state membre de 
către comercian i români, precum şi prin transmiterea 

Comisariatul 
Jude ean pentru 

Protec ia 
Consumatorilor 

trim. I, trim. II, 
trim.III şi trim. IV În această perioadă nu au fost înregistrate 

asemenea solicitări 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

către autorită ile din alte state membre de cereri pentru 
solu ionarea cazurilor ce vizează încălcarea intereselor 
colective ale consumatorilor români de către comercian i 
din alte state membre. 

Vaslui 

Obiectivul nr. 15: Creşterea gradului de conştientizare de c tre consumatori a drepturilor pe care le au. 
37 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 

Realizat:  
-  8 ac iuni de consiliere în şcoli;    
 - ac iuni desfăşurate de CJPC Vaslui  în 
contextul Zilei Mondiale a Drepturilor 
Consumatorilor: 
- ac iuni de consiliere a consumatorilor în 
centre comerciale din municipiile Vaslui şi 
Bârlad; 
- ac iuni de informare a consumatorilor 
asupra drepturilor lor fundamentale prin 
distribuirea de broşuri şi pliante în magazine 
din jude  ; 
- ac iuni de informare a consumatorilor 
asupra drepturilor lor fundamentale la sediul 
CJPC Vaslui; 
- conferin e de presă. 

 
 
CAPITOLUL 3 – EDUCA IE 
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Nr. 
crt 

Acțiunea Entitatea implicată în 
realizare 

Temen de 
finalizare 

Stadiul implementării 

Obiectivul nr. 1. Realizarea unui sistem educa ional performant, echitabil şi eficient 
1 Asigurarea educa iei de bază prin eficientizarea 

activită ii de învă are şi formarea competen elor. 
Diversificarea ofertelor de CDŞ şi CDL, consilierea 
şcolilor în elaborarea propriilor oferte educa ionale. 

ISJ Vaslui Trim. I, II Realizat 100% 
Ofertele de CDS si CDL au fost aprobate la 

unitatile scolare conform calendarului MENCS. 



2 Încadrarea în toate unită ile de învă ământ a cadrelor 
didactice calificate în specialitatea predată, cu accent 
în şcolile din mediul rural. 

ISJ Vaslui Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
Incadrarea cadrelor didactice se face conform 
Metodologiei si calendarului MENCS pentru 
miscarea personalului didactic. In perioada de 
raportare s-au depus dosarele pentru Concursul 
National de titularizare(541 dosare admise in 

concurs) si s-au rezolvat solicitarile de 
pretransfer. 

3 Implicarea comunită ii locale în scopul stabilizării 
for ei de muncă în mediul rural (decontarea 
transportului, oferirea de facilită i cadrelor didactice). 

ISJ Vaslui Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 

4 Corelarea strategiei de dezvoltare a învă ământului 
preuniversitar vasluian cu strategia MENCS şi cu 
Programul de Guvernare  

ISJ Vaslui Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
Raportari lunare si trimestriale privind 

realizarea obiectivelor strategice propuse. 

5 Organizarea şi desfăşurarea activită ii în cadrul 
Consiliului consultativ al ISJ şi în Consiliul consultativ 
al directorilor. 

ISJ Vaslui Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
Activitatea celor doua consilii se desfasoara 

conform graficului elaborat la inceputul anului 
scolar 2015-2016 

6 Monitorizarea practicării unui management implicat la 
toate nivelurile. 

ISJ Vaslui Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui. 

7 Evaluarea activită ii desfăşurate de directori în anul 
şcolar 2015-2016 şi acordarea calificativelor anuale pe 
baza grilei de evaluare a activită ii directorilor şi 
inându-se cont de controalele tematice şi în 

specialitate efectuate 

ISJ Vaslui Trim. III Realizat 100% 

8 Monitorizarea managementului resurselor umane la 
nivelul institu iilor de învă ământ.  

ISJ Vaslui Trim. I, II Realizat 100% 
Monitorizarea s-a facut conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui. 

9 Analiza SWOT a rezultatelor ob inute la examenele 
na ionale în anul şcolar 2015- 2016 şi stabilirea 
măsurilor necesare cre terii procentelor de promovare.  
 

ISJ Vaslui Trim. III Realizat 100% 
 

10 Includerea în Planul judeţean de inspecţie a ISJ Vaslui Trim. I, II, IV Realizat 100% 
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inspec iilor de specialitate la disciplinele pentru 
examene na ionale şi centrarea acestui tip de inspec ie 
pe unită ile de învă ământ cu rezultate slabe în anul 
şcolar trecut.  

Monitorizarea se face conform graficului de 
monitorizare si control al ISJ Vaslui 

11 Organizarea de inspec ii pe discipline pentru 
remedierea situa iilor şi pentru asigurarea unui 
management institu ional de calitate. 

ISJ Vaslui Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

12 Realizarea de inspec ii de specialitate la Limba 
Română şi Matematică pentru clasele a VIII-a. 

ISJ Vaslui Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

13 Realizarea de inspec ii de specialitate la disciplinele 
evaluate în cadrul examenului de Bacalaureat. 

ISJ Vaslui Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

14 Asigurarea unui program de activită i 
remediale/pregătire suplimentară a elevilor, pe tot 
parcursul anului terminal (şi nu numai), la disciplinele 
prevăzute cu probe la examenele na ionale, atât pentru 
cei din promo ia curentă cât şi pentru cei din 
promo iile anterioare 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

15 Asigurarea unui program de activită i în parteneriat 
învă ători – profesori, pentru pregătirea elevilor cu un 
alt tip de evaluare (trecerea de la calificative la note) 
pe parcursul clasei a IV-a, la disciplinele prevăzute cu 
probe la examenele na ionale. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. III Realzat 100% 

16 Organizarea unor activită i de formare cu cadrele 
didactice care predau în învă ământul simultan, cu 
scopul creşterii calită ii în activită ile de predare-
evaluare în clasele cu predare în regim simultan . 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
CCD Vaslui 

Trim. I, IV Realizat 100% 
Activitatile s-au organizat in colaborare cu 

CCD Vaslui. 

17 Organizarea şi desfăşurarea simulării examenului de 
evaluare na ională la clasele a VIII-a. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I, II Realizat 100% 
Simularile s-au realizat conform Calendarului 

MENCS. 

18 Organizarea evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a i a VI-
a 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I, II Realizat 100%  
Conform calendarului MENCS. 

19 Organizarea şi desfăşurarea simulării examenului de ISJ Vaslui Trim. I, II Realizat 100% 

30 
 



Bacalaureat la clasele a XI-a şi a XII-a. Unitatile scolare Simularile s-au realizat conform Calendarului 
MENCS. 

20 Selec ia elevilor capabili de performan ă, pentru 
formarea Grupelor de excelenţă la toate specialită ile. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. IV Realizat 100%  
 

21 Selec ia loturilor pentru olimpiadele na ionale ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I Realizat 100% 

22 Pregătirea pe specialită i a elevilor din loturile pentru 
olimpiadele na ionale/internationale. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I, II Realizat 100% 

23 Organizarea Olimpiadei Na ionale de Limba rusă, a 
Olimpiadei Nationale pentru disciplinele din aria 
curriculara Tehnologii Calificarea Textile si a 
Concursurilor Judetene sau Nationale conform 
planificărilor de la nivel Na ional (Ex, Terra, Profizica 
etc.). 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. II Realizat 100% pentru Olimpiada Nationala de 
Tehnologii si alte concursuri judetene si 

nationale 
Oragnizarea Olimpiadei de lb. rusa s-a amanat 
pentru aprilie 2017, conform solicitarii MEN. 

24 Premierea olimpicilor şi nominalizarea profesorilor 
îndrumători, în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi 
Consiliile Locale. 

ISJ Vaslui 
CJ Vaslui, CL 

Trim. IV Realizat 100%  
 

25 Premierea elevilor cu media 10 la examenele 
na ionale. 

ISJ Vaslui 
CJ Vaslui, CL 

Trim. III Realizat 100% 

26 Încheierea unor planuri de colaborare cu Poli ia, 
Jandarmeria, Corpul mobil de jandarmi, Inspectoratul 
pentru situa ii de urgen ă, Agen ia na ională Antidrog, 
Agen ia pentru Combaterea Traficului de Persoane. 

ISJ Vaslui 
Institutii si autoritati 
locale 

Trim. IV Realizat 100%  
 

27 Monitorizarea asigurării securită ii elevilor în 
perimetrul şcolilor şi în împrejurimi. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

28 Monitorizarea prin inspec ii tematice a absenteismului, 
a serviciului pe şcoală şi a abandonului şcolar. 

ISJ Vaslui Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

29 Continuarea parteneriatului cu Politia si Jandarmeria 
pentru efectuarea de controale în vederea depistării 
elevilor care absentează de la orele de curs. 

ISJ Vaslui 
Institutii si autoritati 
locale 

Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

30 Desfăşurarea de activită i extraşcolare pentru a 
compensa efectele negative ale „străzii” şi ale 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 
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internetului. monitorizare si control al ISJ Vaslui 

31 Dezvoltarea competen elor ştiin ifice, 
psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice şi 
manageriale ale personalului de conducere, îndrumare 
şi control, în scopul utilizării eficiente, la nivelul 
standardelor na ionale, a resurselor umane. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
CCD Vaslui 

Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Activitatile de formare se desfasoara in 

colaborare cu CCD Vaslui, conform ofertei de 
formare aprobata de MENCS. 

32 Consilierea profesorilor debutan i prin activită i de 
mentorat / tutoriat.  

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

33 Organizarea selec iei metodiştilor ISJ, pentru 
îmbunătă irea calită ii inspec iei.  

ISJ Vaslui 
 

Trim. IV Realizat 100%  
 

34 Organizarea concursului de selec ie în Corpul Na ional 
de Exper i în Management Educa ional. 

ISJ Vaslui 
 

Trim. IV Realizat 100%  
 

35 Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la 
proiectele strategice ale ISJ Vaslui în scopul 
implementării unui sistem flexibil al managementului 
calită ii formării continue, prin sprijinirea activită ilor 
din cadrul consor iilor educa ionale.  

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
 

36 Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu 
op iunile şi aptitudinile individuale ale cadrelor 
didactice, cu cerin ele pie ei muncii în educa ie, cu 
cerin ele reformei în educa ie. 

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
Activitatile de formare se desfasoara in 

colaborare cu CCD Vaslui, conform ofertei de 
formare aprobata de MENCS. 

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

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 
 

Trim. II Realizat 100% 
Activitatile au fost desfasurate de inspectorii 
scolari pe specialitati iar Monitorizarea s-a 
facut conform graficului de monitorizare si 

control al ISJ Vaslui 

38 Asigurarea calită ii activită ilor de formare continuă a 
personalului didactic prin monitorizarea impactului 
programelor de formare la nivelul clasei şi al unită ii 
de învă ământ preuniversitar. 

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 
 

Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

Obiectivul nr. 2. Restructurarea re elei şcolare în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ 

39 Identificarea în jude ul Vaslui a unor spa ii optime 
pentru desfăşurarea învă ământului primar. 

ISJ Vaslui Trim. IV Realizat 100%  
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40 Realizarea la nivelul jude ului Vaslui a unei repartizări 
echilibrate pe unită i de învă ământ a claselor I şi a 
claselor pregătitoare. 

ISJ Vaslui Trim. IV Realizat 100%  
 

41 Activitati cu Consiliul consultativ al I.S.J. şi cu 
Consiliul consultativ al directorilor, privind 
restructurarea învă ământului teoretic. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. IV Realizat 100%  
 

42 Realizarea unui sondaj în rândul elevilor de clasa a 
VIII-a, privind op iunile de continuare a studiilor . 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. IV Realizat 100%  
 

43 Adaptarea re elei şcolare pentru învă ământ special 
atât în municipiul Vaslui , cât şi în municipiile Barlad 
şi Huşi. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
pentru invatamant 
special 

Trim. IV Realizat 100%  
 

44 Organizarea unui concurs regional pentru elevii cu 
deficien e uşoare şi moderate 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
pentru invatamant 
special 

Trim. III Realizat 100% 

45 Monitorizarea calită ii procesului educa ional în 
învă ământul profesional şi tehnic 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
pentru invatamant 
profesional si tehnic 

Trim. I, II, IV Realizat 100% 
Monitorizarea se face conform graficului de 

monitorizare si control al ISJ Vaslui 

46 Identificarea unită ilor şcolare care pot organiza 
învă ământ tehnic şi profesional în func ie de 
specializare.  

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
pentru invatamant 
profesional si tehnic 

Trim. IV Realizat 100%  
 

47 Discu ii cu Consiliul Consultativ al I.S.J. şi cu 
Consiliul consultativ al directorilor, privind 
restructurarea învă ământului tehnic şi profesional 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
pentru invatamant 
profesional si tehnic 

Trim. IV Realizat 100%  
 

48 Intâlniri cu unită ile economice şi asocia iile patronale, 
privind necesarul for ei de muncă 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
pentru invatamant 
profesional si tehnic 
Agenti economici 

Trim. IV Realizat 100%  
 

49 Stabilirea unui program de orientare şcolară şi ISJ Vaslui Trim. I, II, IV Realizat 100% 
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profesională cu elevii clasei a VIII-a pentru pregătirea 
înscrierii lor în învă ământul liceal tehnic şi 
profesional 

Unitatile scolare 
gimnaziale 
CJRAE Vaslui 
 

Monitorizarea se face conform graficului de 
monitorizare si control al ISJ Vaslui 

50 Stabilirea cu firmele de produc ie şi servicii a unor 
parteneriate de tip dual pentru elevii din învă ământul 
profesional 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
pentru invatamant 
profesional si tehnic 
Agenti economici 

Trim. IV Realizat 100%  
 

51 Creşterea ofertei de şcolarizare a învă ământului 
postliceal finan at de la bugetul de stat, pentru 
calificările cerute pe pia a muncii. Monitorizarea 
calită ii actului educa ional în învă ământul postliceal 
de stat şi particular. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
pentru invatamant 
profesional si tehnic 
 

Trim. IV Realizat 100%  
 

52 Monitorizarea inser iei socio-profesionale a 
absolven ilor 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
pentru invatamant 
profesional si tehnic 

Trim. III Realizat 100% 

53 Identificarea posibilită ilor de comasare a structurilor 
de aceeaşi clasă sub efectiv. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. IV Realizat 100%  
 

54 Realizarea unei re ele şcolare cu cât mai pu ine clase 
cu regim de simultan. Exploatarea eficientă a 
transportului elevilor cu mijloacele de transport şcolar 
achizi ionate. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. IV Realizat 100%  
 

56 Sprijinirea accesului la studii obligatorii de 10 ani 
pentru absolven ii de învă ământ gimnazial 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. IV Realizat 100%  
 

57 Sprijinirea accesului la studii, precum şi echivalarea 
acestora pentru to i elevii repatria i. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
In ISJ Vaslui functioneaza o comisie pentru 
recunoasterea si echivalarea actelor de studii 

ale elevilor remigrati. 

58 Asigurarea accesului la programul „ A doua şansă” 
pentru adul ii care au abandonat şcoala 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. IV Nu are termen in perioada de raportare. 

Obiectivul nr. 3. Asigurarea transparen ei deciziilor şi îmbun t irea imaginii I.Ş.J. Vaslui, prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea şi 
mass-media 
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59 Organizarea de dezbateri publice cu reprezentan i ai 
comunită ii locale sau jude ene (Prefectură, Primării, 
Consilii Locale, Consiliul Jude ean Vaslui), cu 
reprezentan ii ONG-urilor şi asocia iilor, pentru 
cunoaşterea activită ilor desfăşurate la nivelul I.S.J. 
Vaslui şi a sistemului educa ional din jude . 

ISJ Vaslui 
Autoritati locale 
Institutii si organizatii 
locale/judetene 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
 

60 Încheierea unui parteneriat cu CCD pentru sprijinirea 
profesorilor debutan i.  

ISJ Vaslui 
CCD Vaslui 

Trim. IV Realizat 100%  
 

61 Realizarea Strategiei de dezvoltare a învățământului 
preuniversitar din Jud. Vaslui 

ISJ Vaslui 
 

Trim. IV Realizat 100%  
 

62 Scrierea şi derularea Proiectelor finantate prin POCU , 
ERASMUS+, alte programe de finantare 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 
Depunerea de proiecte noi s-a realizat conform 
calendarelor furnizate de finantatori. Proiectele 

in derulare se implementeaza conform 
contractelor de finantare. 

63 Colaborarea cu asocia iile de părin i prin proiecte de 
tip „Şcoala Părin ilor” si “Scoala după şcoală”. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 

64 Organizarea, în colaborare cu AJOFM, a unor proiecte 
de orientare în carieră, precum şi prezentarea ofertelor 
existente pe pia a muncii. 

ISJ Vaslui 
Unitatile scolare 
AJOFM Vaslui 

Trim. III Realizat 100% 

65 Organizarea de conferin e de presă ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 

66 Transmiterea regulată către mass-media a unor 
comunicate de presă, care să reflecte activitatea I.S.J. 
Vaslui şi starea învă ământului vasluian.  

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 

67 Participarea la emisiuni, interviuri şi dezbateri 
organizate în mass-media despre învă ământul 
Vasluian.  

ISJ Vaslui 
 

Trim. I, II, III, IV Realizat 100% 

 
 
 
CAPITOLUL 4 – S N TATE 
 
Nr. Acțiunea Entitatea implicată Temen de finalizare Stadiul implementării 
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crt în realizare 
Obiectivul nr.1  Implementarea Programelor Na ionale de S n tate 
Programul Na ional de vaccinare 
1  Realizarea  imunizărilor conform calendarului 

de imunizări 

DSP Permanent 

Au fost imuniza i, conform calendarului de 
imunizări, un număr de 31.814 copii,  14.264 
persoane au fost vaccinate cu vaccin antigripal şi 374 
de gravide au fost vaccinate cu vaccin diftero-
tetanic. S-au înregistrat disfunc ionalită i datorate 
lipsei vaccinurilor din depozitul DSP (vaccinurile se 
achizi ionează la nivel na ional). 

2   Realizarea anchetelor de acoperire vaccinală DSP Trim. I şi Trim. III • În trimestrul I 2016 s-a efectuat anchetă de 
acoperire vaccinală la copiii născu i în luna iulie 
2014: 
Urban – 119 copii ancheta i: 
            BCG 98,3%    
 Hb pediatric 96,6% 
            DTP 49,57% 
 Hib  49,57% 
            VPI  49,57% 
 ROR 91,59% 
Rural – 183 copii ancheta i: 
           BCG 95,08 %  
           Hb pediatric 91,8% 
           DTP 30,60%   
           Hib 30,60% 
           VPI 30,60%  
           ROR 90,71% 
În trimestrul I 2016 s-a efectuat ancheta de acoperire 
vaccinală la copiii născuți 2008 
Urban -  1500 copii anchetați ROR 57,06% 
Rural – 2710 copii anchetați ROR 76,86% 
În trimestrul I 2016 s-a efectuat ancheta de acoperire 
vaccinală la copiii născuți 2010 
Urban – 1233 copii anchetați ROR 68,04% 
Rural – 2295 copii anchetați ROR 77,47% 
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• În trimestrul I 2016 s-a efectuat ancheta de 
acoperire vaccinală la copiii născuți 2001 
Urban – 1424 copii anchetați  dT 60,25% 
Rural – 3279 copii anchetați dT  81,51% 
În trimestrul III 2016 s-a efectuat anchetă de 
acoperire vaccinală la copiii născu i în luna iulie 
2014: 
Urban – 120 copii ancheta i: 
            BCG 97,5 %  
  Hb pediatric 98,3 % 
            DTP 95 % 
             Hib  95 % 
            VPI  95 % 
            ROR 90 % 
Rural – 184 copii ancheta i: 
           BCG 95,1 % 
           HB pediatric 92,2 % 
           DTP 98,6 % 
           Hib 98,6 % 
           VPI 98,6 %       
           ROR 90,2 % 
În trimestrul III 2016 s-a efectuat anchetă de 
acoperire vaccinală la copiii născu i în luna iulie 
2015: 
Urban – 117 copii ancheta i: 
            BCG 98,2 %   
   HB pediatric 85,4 % 
            DTP 38,4 % 
 Hib  38,4 % 
            VPI  38,4 % 
 ROR 26,4 % 
Rural – 171 copii ancheta i: 
           BCG 98,8 %  
           HB pediatric 71,3 % 
           DTP 25,14 %   
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           Hib 25,14 % 
           VPI 25,14 %  
            ROR 43,27 % 
 
În trimestrul III 2016 s-a efectuat ancheta de 
acoperire vaccinală la copiii născuți 2008 
Urban -  1433 copii anchetați ROR 72,71 % 
Rural – 2783 copii anchetați ROR 78,83 % 
În trimestrul III 2016 s-a efectuat ancheta de 
acoperire vaccinală la copiii născuți 2010 
Urban – 1227 copii anchetați ROR 75,95 % 
Rural – 2406 copii anchetați ROR 81,67 % 
În trimestrul III 2016 s-a efectuat ancheta de 
acoperire vaccinală la copiii născuți 2001 
Urban – 1371 copii anchetați  dT 83,44 % 
Rural – 3431 copii anchetați dT  91,48 %. 
 
Fa ă de rezultatele anchetei de acoperire vaccinală a 
copiilor născu i în iulie 2014, anchetă efectuată în 
luna februarie 2016, se constată o îmbunătă ire, 
datorită recuperărilor restan ierilor. 
Nu s-a putut realiza o acoperire vaccinală de peste 
95% datorită refuzului apar inătorilor de a-şi imuniza 
copiii şi a disfunc ionalită ilor în aprovizionarea cu 
vaccin care se achizi ionează la nivel na ional. 
Gradul de acoperire vaccinală este mai mic în mediul 
rural fa ă de mediul urban. 
Motivele nevaccinării au fost: 

- neprezentare la vaccinare; 
- refuzul apar inătorilor; 
- copii născu i ȋn străinătate; 
- contraindica ii medicale.  

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

DSP Permanent Au fost trimise informări legate de modul de 
realizare şi raportare a vaccinărilor, către medicii 
vaccinatori, prin intermediul poştei electronice. De 
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asemenea, informările au fost comunicate direct 
medicilor de familie când s-au prezentat pentru 
verificarea înregistrărilor din RENV.  
Asisten ii comunitari si mediatorii sanitari au fost 
instrui i cu privire la atribu iile modul de 
desfăşurarea a campaniei suplimentare de vaccinare 
ROR, ȋn contextual epidemiei de rujeolă de la nivel 
national. 

PN de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 

4  Prevenirea şi controlul focarelor de boli 
transmibile 

DSP Permanent S-au înregistrat, ȋn unită ile de ȋnvă ământ din jude , 
14 focare de varicelă totalizând 273 de cazuri. 
Măsuri aplicate în focare: 
- triajul epidemiologic zilnic de către asistentă 
medicală de la   cabinetul medical;  
- depistarea precoce a bolnavilor şi izolarea la 
domiciliu sau în sec iile de boli    infec ioase,  de la 
debutul bolii şi pâna la dispari ia fenomenelor clinice 
de boală; 
- aerisirea sălilor de clasă în fiecare pauză, curătenie 
umedă şi respectarea regulilor de igienă primară. 
 

5 Implementarea sistemului de alertă precoce şi 
răspuns rapid 

DSP Permanent În anul 2016 nu s-a înregistrat nicio alerta 
internațională 

6  Testarea serologică a gravidelor  în vederea 
depistării infec iei luetice 

DSP Permanent În laboratorul de serologie al D.S.P. Vaslui au fost 
testate două gravide in vederea depistării infecției 
luetice. Nu s-a depistat niciun caz pozitiv. 

PN de supraveghere şi control al infec iei HIV 

7  Asigurarea accesului gratuit al gravidelor la  
teste  rapide HIV 

 Spitale Permanent Au fost distribuite maternită ilor din jude   teste 
rapide HIV şi au fost testate 2968 gravide. Nu s-a 
înregistrat niciun caz pozitiv. 

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

DSP Permanent A fost depistate opt cazuri noi de infec ie HIV 4 
persoane de sex masculin şi 4 persoane de sex 
feminin. Calea probabila de transmitere fiind cea 
sexuală. 
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9  Depistarea şi monitorizarea cazurilor  
HIV/SIDA 

DSP / Spitale Permanent Activitate realizată 

10  Asigurarea tratamentului specific bolnavilor din 
program 

Spitale Permanent Nu s-au înregistrat disfunc ionalită i in 
aprovizionarea cu medicamente. 

PN de prevenire,  supraveghere şi control al tuberculozei 
11  Supravegherea epidemiologică a cazurilor de 

TBC şi a contac ilor 
Spitale Permanent Numărul persoanelor examinate pentru depistarea 

cazurilor de infec ie/îmbolnăvire de tuberculoză 
(suspec i, simptomatici, contac i, grupuri cu risc 
crescut): 1950-67 TB 
Număr de persoane examinate  cărora li s-au efectuat 
examene radiologice: 1041 
Număr de persoane examinate cărora li s-au efectuat 
examene bacteriologice bK: 771 persoane. 
Număr de persoane la care s-a efectuat test cutanat la 
tuberculină (TCT):  372persoane. 
Număr de persoane la care s-a efectuat test IGRA 
(QuantiferonTB): 0 persoane. 
Numărul de persoane la care s-a ini iat 
chimioprofilaxia:180 
Numărul persoanelor infectate cu TB-DS la care s-a 
administrat tratament profilactic:  232 persoane. 
Număr persoane infectate cu TB-M/XDR la care s-a 
administrat tratament profilactic: 0 persoane. 
Număr anchete epidemiologice efectuate: 68 (cazuri 
noi si retratamente notificate). 
Număr bolnavi TB monitorizati prin examene 
radiologice: 162  bolnavi (se efectuează 3 examinări 
radiologice/bolnav TB-DS si 4/ examinări 
radiologice/bolnav TB-M/XDR). 
Număr bolnavi TB tratati:283 
Număr bolnavi cu TB-M/XDR în faza intensivă 
trata i: 2/trim. 
Număr bolnavi cu TB-M/XDR în faza de continuare 
trata i: 8  trim. 
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12  Asigurarea tratamentului specific bolnavilor din 
program 

Spitale Permanent Nu s-au ȋnregistrat disfunc ionalită i ȋn 
aprovizionarea cu medicamente. 

Obiectivul nr.2  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 Număr zone monitorizate:  
- de audit: 4 
- de control: 3 
Număr probe de apă analizate: 
- sta ii de tratare: 381 
- re ea de distribu ie: 321 

14  Evaluarea calită ii apei de îmbăiere (zone 
natural amenajate şi neamenajate) 

DSP Trim.I, II şi Trim. III Număr zone monitorizate (piscine acoperite): 12 
Număr probe analizate: 45 
 
Nr. zone naturale monitorizate: 1 
Nr. probe analizate: 6 

15 Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie 
acută  infantile, generate de apa de fântână 

DSP Permanent Număr cazuri: 4 
 

16 Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele 
decât apele minerale naturale sau decât apele de 
izvor 

DSP Trim. II şi Trim. III Nr. probe de apă analizate: 2 

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

DSP Permanent Număr probe de apă analizate: 574 

18  Program de comparări interlaboratoare în 
domeniul calită ii apei potabile 

DSP Trim. III Număr probe de apă analizate: 1 
 

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 Date de poluare i sănătate, pentru ora ul capitală de 
județ.  
Nr. puncte de monitorizare: 4 
Nr. poluanți monitorizați: 6 

20  Impactul schimbărilor climatice asupra sănătă ii 
popula iei 

DSP Trim. I Episoade inundatii: 4 (cod galben); 
Episoade înzăpeziri/ninsori/temperaturi scăzute: 2 (1 
cod galben/1 cod portocaliu); 
Nr. popula ie afectată:478513; 
Nr. leziuni traumatice ale corpului cu localizări 
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multiple şi fără precizare: 31. 

21 Supravegherea produselor cosmetice în rela ie cu 
sănătatea umană 

DSP Permanent Nr. produse cosmetice inspectate: 1 
Nr. fi e de inspecție completate: 1 

22  Monitorizarea intoxica iilor acute 
neprofesionale cu produse chimice 

DSP Permanent Număr cazuri: 6 

23  Monitorizarea sistemului de gestionare a 
deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

DSP Permanent Nr. unită i sanitare monitorizate: 8 
 

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

DSP Trim. II şi Trim. III Nr. chestionare manifestări alergice: 50 

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 Recoltarea de probe pentru determinarea cantitativă 
a grupului de aditivi alimentari ,,E220-E228  Dioxid 
de sulf – Sulfi i” din vinuri: 5 probe 

26 Monitorizarea calită ii suplimentelor alimentare DSP Trim. II şi Trim. III Catalogarea suplimentelor alimentare: 39 produse 
Prelevarea de probe pentru determinarea  
con inutului de Pb i Cd:  2 probe. 

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

Verificarea etichetării unor produse alimentare care 
pot con ine ingrediente iradiate: 144 produse 
Prelevarea de probe pentru detecția iradierii: 2 probe. 

28  Monitorizarea alimentelor cu adaos de stabili, 
minerale şi alte substan e 

DSP Trim. II, Trim. III şi 
Trim. IV 

Identificarea alimentelor cu adaos de vitamine, 
minerale i alte substanțe: 49 produse 
Raportarea rezultatelor ob inute în urma instituirii 
ac iunilor corective. 

29 Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată 
pentru consum  uman 

DSP Permanent Prelevarea de probe pt. analiza de laborator în 
vederea determinării con inutului de iodat de 
potasiu: 40 probe. 

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

DSP Trim. II şi Trim. III Prelevarea de probe pt. analiza de laborator în 
vederea determinării con inutului de zaharuri:  
2 probe. 

31 Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al 
alimentelor cu destina ie nutri ională specială 

DSP Trim. II şi Trim. III Prelevarea de probe pentru: 
- determinarea reziduurilor de pesticide: 1 probă; 
- determinarea nivelurilor de Pb, Cd, Al, Sn şi Hg: 2 
probe; 
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- analiza parametrilor microbiologici: 2 probe; 
- determinarea con inutului de micotoxine: 1 probă; 
- determinarea de benzo(a)piren: 1 probă; 
- determinarea nivelurilor de Nitra i: 1 probă. 

32 Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfec ii 
alimentare  

DSP Permanent Număr focare de TIA: 2;  
Nr. cazuri TIA: 44;  
- nr. persoane analizate: 36 
- nr. alimente analizate: 17 
- nr. analize de mediu (apă, teste de sanitație): 9 

33 Evaluarea factorilor de risc din stabilit care vin 
în contact cu alimentele 

DSP Trim. II şi Trim. III Prelevarea de probe pentru: 
- determinarea con inutului de Pb, Cd, Cu şi Cr din 
obiecte din ceramică:  1 probă; 
- determinarea con inutului de Pb, Cd, Cu, Cr i Zn 
din obiecte din inox:  1 probă; 
- evaluarea migrării globale de componen i pt. 
obiectele din material plastic: 2 probe. 
Raportarea datelor rezultate şi completare Tabel nr. 4 
(pentru 4 probe analizate), conform metodologiei. 

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

DSP Trim. IV Activitatea nu s-a desfă urat. 

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 Activitate desfă urată în 15 unități 

36 2.3.2 Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor 
agricoli expuşi la pesticide 

DSP Trim. II şi Trim. III Conform Metodologiei de lucru  pentru PN II, 
domeniul 3, activitatea nu se mai desfăşoară în 2016 

37 2.3.3 Supravegherea expunerii profesionale la 
agen i cancerigeni 

DSP Trim. III şi Trim. IV Activitate desfă urată într-o unitate 

38 2.3.4 Monitorizarea incidentei bolilor 
profesionale şi a absenteismului medical prin 
boală profesională  

DSP Permanent 2 cazuri 

39 2.3.5 Evaluarea expunerii ocupa ionale la 
câmpuri electromagnetice 

DSP Trim. II şi Trim. III Conform Metodologiei de lucru  pentru PN II, 
domeniul 3, activitatea nu se mai desfăşoară în 2016 

40 2.3.6 Supravegherea cerin elor de sănătate şi 
securitate în muncă în condi iile unei activită i cu 

DSP Trim. II şi Trim. III Conform Metodologiei de lucru  pentru PN II, 
domeniul 3, activitatea nu se mai desfăşoară în 2016 
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efort fizic mare, transport şi manipulare de 
greută i  

Obiectivul nr.3  Activit i de protejare a s n t ii şi prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc ocupa ionali 
41 Eliberare autoriza ii sanitare de func ionare la 

solicitarea  persoanelor  juridice DSP Permanent 

Nr. ASF eliberate  în 2016: 114, din care 84 în baza 
referatului de evaluare şi 30 în baza declara iei pe 
propria răspundere. 
 

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

DSP Permanent 

Nr. solicitări asisten ă de specialitate: 199 
Nr. solicitări eliberare viză ASF: 25 
Nr. solicitări certificate de conformitate: 80 
Nr. solicitări respinse: 30 
 

Obiectivul  4:  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 

 

43 Testarea gratuită  Babeş-Papanicolau  a femeilor  
cu vârstă eligibilă, în regim de screening  pentru 
depistarea precoce activă a cancerului de col 
uterin  

Spitale Permanent Nr. femei testate în 2016: 221, din care  5 cazuri 
pozitive. 

Obiectivul nr.5  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 
 
44  Desfăşurarea de campanii IEC conform 

calendarului stabilit anual pentru celebrarea 
zilelor mondiale/europene şi campanii IEC cu 
teme stabilite pe baza unor priorită i de sănătate 
specifice na ionale 

DSP Permanent - 447 ac iuni de informare, educare, comunicare cu 
distribuire de materiale informative şi organizarea de 
seminarii 
 privind temele stabilite, în mediul urban i rural, din 
care: 
- 320 de ac iuni s-au desfăşurat în mediul urban; 
- 127 de ac iuni s-au desfăşurat în mediul rural. 
Campaniile locale s-au desfăşurat în unități de 
învătământ, CMI-uri, Spitale, ONG-uri, instițuții 
publice/private i în centre de servicii comunitare. 

45 Activită i de IEC derulate la nivel local în cadrul 
campaniilor na ionale 

DSP Permanent -- 95 acțiuni de informare, educare, comunicare cu 
distribuire de materiale informative i organizarea de 
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seminarii privind tema specifică campaniei 
naționale, în mediul urban i rural. 

46  Realizare de materiale IEC- multiplicare şi 
distribuire la nivel local 

DSP Permanent -- 3722 de materiale IEC realizate, multiplicate i 
distribuite în proporție de 100% de compartiment. 
 

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 din mediul urban şi mediul rural 

DSP Trim. I, Trim. II şi 
Trim. III 

Triaj după vacan a de Crăciun: 
Nr. copii înscrişi= 76984/ examina i  62476/cazuri 
depistate 158; 
 
Triaj după vacan a de Paşte: 
Nr. copii înscrişi= 76814/ examina i = 60589 /cazuri 
depistate 318; 
 
Triaj după vacan a de vară: 
Nr. copii înscrişi= 76749 /examina i 64214 / 
nr.cazuri depistate 171 

48 Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor şi 
adolescen ilor prin examene medicale de bilan   

DSP Trim. II Au fost examina i 30428 copii, reprezentând 91% 
din totalul copiilor înscrişi în colectivită i (copiii 
preşcolari, elevii din clasele a-I-a, IV-a, VIII-a, XII-a 
anul II profesională. 
Datele rezultate din examinare au fost transmise pe 
suport electronic la INSP Bucureşti - CRSP Iaşi 
pentru analiză şi sinteză. 

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

DSP Trim. II Dispensarizarea s-a efectuat pe grupe de vârstă: 0-
4ani, 4-7 ani, 7-11 ani, 11-15 ani, 15-19 ani, pe 
mediul urban şi rural. 
La un număr de 76717 de copii din toate 
colectivita ile au fost dispensarizate un număr de 
5314 afec iuni din care: 1002 vicii de refrac ie, 364 
retard psihic şi intelect de limită, 311 spasmofilii, 
249 obezitate de origine neendocrină, 216 tulburări 
de vorbire, 161 astm bronşic,128 vicii de postură. 
Datele rezultate din examinare au fost transmise pe 
suport electronic cât şi în original  la INSP Bucureşti 
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pentru analiză şi sinteză. 

50 Supravegherea condi iilor igienico-sanitare  din 
colectivită ile de copii şi tineri  

DSP Trim. II Au fost evaluate un număr de 41 unită i de 
învă ământ în vederea verificării conformării la 

normele de igienă şi sanatate publică prevăzute de 
legisla ia în vigoare pentru autorizarea sanitară. 

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

DSP Permanent Au fost evaluate un număr de 112 unită i de 
învă ământ în vederea verificării conformării la 
normele de igienă şi sanatate publică prevăzute de 
legisla ia în vigoare pentru eliberărarea avizelor 
sanitare de construcție. 

Obiectiv 6:  Implementarea Programului Na ional de tratament în str in tate 
52 Trimitere la tratament medical în străinătate a 

unor categorii de bolnavi conform criteriilor 
prevăzute în legisla ie 

DSP Permanent Nr. solicitări înregistrate: 1 – finan at de M.S. 

Obiectiv 7:  Implementarea Programului Na ional de s n tate a femeii şi copilului 
Ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei şi copilului 
53 Distribuirea preparatelor din fier la gravidele din 

categoria de risc pentru prevenirea anemiei prin 
deficit de fier  

DSP Permanent Nr. beneficiari: 491 

54 Procurarea şi distribu ia de lapte praf  pentru  
profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă 
între 0 - 12 luni care nu beneficiază de lapte 
matern 

DSP Permanent Nr. beneficiari: 1420 

55 Distribuirea preparatelor din fier  pentru  
prevenirea anemiei prin deficit de fier la copiii 
din categoria de risc   

DSP Permanent Nr. beneficiari: 780 

Obiectiv 8:  Verificarea normelor de s n tate public  pe domenii de activitate 
Controlul unit ilor şi serviciilor de s n tate 

56  Verificarea unită ilor sanitare cu paturi DSP Trim. I În trim. I 2016, au fost organizate acțiuni de 
inspecție în 4 unități sanitare publice cu paturi i 
intr-o unitate privată. 
Au fost aplicate 15 sanc iuni contravenționale, din 
care: 5 avertismente şi 10 amenzi, în valoare de 9600 
lei. 

46 
 



În cursul trim. II 2016 în cadrul ac iunii tematice de 
control a unităților sanitare cu paturi, au fost 
organizate acțiuni de recontrol in 4 unități sanitare 
publice cu paturi, ocazie cu care au fost aplicate 25 
sanc iuni contravenționale, din care: 19 avertismente 
şi 6 amenzi, în valoare de 16500 lei. 
 
În cursul trim. III 2016 în cadrul ac iunii tematice de 
control a unităților sanitare cu paturi, au fost 
organizate acțiuni de recontrol în 3 unități sanitare 
publice cu paturi, ocazie cu care au fost aplicate 9 
sanc iuni contravenționale, din care: 6 avertismente 
şi 3 amenzi, în valoare de 6000 lei. 
 

57  Ac iune tematică de control privind gestionarea 
deşeurilor medicale în unită ile din subordinea 
MS 

DSP Trim. I În trim. I 2016 au fost efectuate 3 controale în unități 
din subordinea MS, fiind aplicate 2 avertismente. 
 

58 Verificarea unită ilor de îngrijiri la domiciliu DSP Trim. I M.S. nu a dispus organizarea aceastei acțiuni 
tematice.  

59 Verificarea laboratoarelor de analize medicale DSP Trim. II În cursul trim. II 2016 au fost organizate acțiuni de 
inspecție in 6 unități, ocazie cu care au fost aplicate 
7 sanc iuni contravenționale, din care: 5 
avertismente şi 2 amenzi, în valoare de 1200 lei. 

60  Verificarea cabinetelor de medicină  de 
specialitate / familie şi a cabinetelor de medicină 
dentară 

DSP Trim. II, Trim. III În cursul trim. II 2016 au fost organizate acțiuni de 
inspecție in 51 cabinete de medicină de specialitate,  
10 cabinete de medicină de familie, 1 centru medico-
social i 3 cabinete de medicină dentară, ocazie cu 
care au fost aplicate 34 sanc iuni contravenționale, 
din care: 22 avertismente şi 12 amenzi, în valoare 
totală de 10400 lei. 
 
În cursul trim.III 2016 au fost au fost verificare 5 
cabinete de medicină de specialitate de medicină de 
familie, 1 centru medico-social, ocazie cu care au 
fost aplicate 15 sanc iuni contravenționale, din care: 
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9 avertismente şi 6 amenzi, în valoare totală de 
24.000 lei. 

61 Ac iune tematică de control privind asisten a 
medicală de urgen ă prespitalicească 

DSP Trim. II M.S. nu a dispus organizarea aceastei acțiuni 
tematice 

62  Ac iune tematică de control în unită ile sanitare 
cu paturi şi în CPU/UPU 

DSP Trim. III În cadrul acțiunii tematice s-au desfă urat acțiuni de 
inspecție în 3 unități sanitare cu paturi, fiind 
verificate 4 structuri de primiri urgențe (1UPU, 
2CPU si 1CPU-S), ocazie cu care au fost aplicate 16 
sancțiuni contravenționale: 5 avertismente i 11 
amenzi, în valoare totală de 6000 lei. 

63  Ac iune tematică de control privind 
echipamentele de tratare prin decontaminare 
termică la temperaturi scăzute din spitale 

DSP Trim. IV În cadrul acțiunii tematice au fost verificate 2 unități 
sanitare, doar acestea deținând echipamente de 
decontaminare termică, care, însă nu funcționează.  

64  Ac iune tematică de control pentru verificarea 
unită ilor acreditate în domeniul transplantului 

DSP Trim. IV DSP VS nu a efectuat controale pe   acest domeniu, 
deoarece în jud. Vaslui nu există unități de transplant 
acreditate 

65  Ac iune tematică de control la centrele de 
transfuzie sanguină şi în unită ile de transfuzie 
din spitale 

DSP Trim. IV În cadrul acțiunii tematice s-au desfă urat controale 
la 3 unități sanitare cu paturi i s-au aplicat 2 
sancțiuni contravenționale cu avertisment.  

66 Ac iune tematică de control privind verificarea 
centrelor de permanen ă 

DSP Trim. IV M.S. nu a dispus organizarea acestei acțiuni tematice 
in 2016. 

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

67 Respectarea prevederilor Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun 

DSP Permanent Nu s-au mai desfasurat actiuni de inspectie, intrucat 
Lg. 349/2002 a fost modificata, iar MS prin 
structurile de Control in Sanatate Publica nu mai 
aplica sanctiuni pentru fumatul in spatii publice 
inchise. 

68  Ac iune de control pentru verificarea produselor 
biocide  

DSP Permanent Trim. I 2016: Au fost efectuate 62 de controale i s-
au aplicat 13 avertismente. 
Trim. II 2016: S-au  efectuat actiuni de control in 7 
unitati si s-au aplicat 7 avertismente pentru 
deficiente de etichetare,ambalare si depozitare. 
Trim. III:  au fost  efectuate 121 de controale la 
utilizatori si au fost verificate 111 produse biocide. 
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S-au aplicat 35 de avertismente i 1 amenda, în 
valoare de 800 lei. 
Trim. IV: au fost  verificate 103 produse biocide de 
la 61 utilizatori profesionali i 3 utilizatori 
industriali, i s-au aplicat 26 sancțiuni 
contravenționale, dintre care 24 avertismente i 2 
amenzi, in valoare de 1600 lei. S-a dispus retragerea 
de la utilizare a unui produs biocid neavizat MS de la 
o unitate sanitara cu paturi. 

69 Ac iune de control privind combaterea  evaziunii 
fiscale la pâine  

DSP Permanent Trim. I 2016: Au fost efectuate controale în 9 unități 
i s-au aplicat 10 avertismente i 1 amendă, în 

valoare de 200 lei. 
Trim. II 2016: s-au  efectuat actiuni de control in 9 
unitati de panificatie, patiserie si morarit si s-au 
administrat 8 avertismente pentru urmatoarele 
neconformitati: nerespectarea prevederilor 
legislative in vigoare referitoare la instruirea 
personalului, etichetare produs alimentar, 
monitorizare stare de sanatate personal,igienizare 
mijloc de transport produs finit. 
Trim. III 2016: s-au  efectuat actiuni de control in 6 
unitati de panificatie, patiserie si morarit si   s-au 
aplicat 8 avertismente pentru urmatoarele 
neconformitati: nerespectarea prevederilor 
legislative in vigoare referitoare la instruirea 
personalului, etichetare produs alimentar, igienizare 
mijloc de transport produs finit. 
Trim. IV 2016:  s-au  efectuat actiuni de control in 6 
unitati de panificatie, patiserie si morarit si   s-au 
aplicat 13 avertismente pentru urmatoarele 
neconformitati: nemonitorazarea  condi iilor de 
microclimate la depozitarea produselor alimentare, 
nemonitorizarea  calită ii apei, lipsa subtan elor 
biocide folosite la dezinfec ia suprafe elor ce 
urmează să vină în contact cu alimentele. 
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70 Ac iune de control la proiectele finan ate din 
POP şi PNDP, finalizate 

DSP Trimestrial Trim. I: Nu s-au efectuat controale 
Trim. II:  Nu s-au efectuat controale 
Trim. III: conform listei cu obiectivele finalizate, 
transmisa de M.S., nu exista unitati finalizate care sa 
faca obiectul actiunilor noastre de control. 
Trim,. IV 2016: s-au verificat 7 obiective finalizate 
prin proiecte finan ate din fonduri europene PNDR şi 
POP la care s-au aplicat 7 avertismente pentru 
următoarele neconformită i: nemonitorizarea  
calită ii apei distribuite în unită i, neinstruirea 
personalului cu no iuni fundamentale de igienă, 
neaplicarea de măsuri de combatere a dăunătorilor 
(opera iuni DDD).   

71 Actiuni de control  privind materialele  în contact 
cu alimentul (producători i importatori) 

DSP Trim. I S-au  efectuat 12 actiuni de control in unitati de 
distributie precum si in unitati in care se utilizeaza 
materiale destinate sa vina in contact cu alimentele, 
s-au aplicat 11 avertismente pentru nerespectarea 
prevederilor legislative in vigoare privind etichetarea  
si documentele de insotire (declaratii de conformitate 
si rapoarte de incercari) a obiectelor respective si s-
au retras de la comercializare 4 tipuri de produse 
neconforme. 

72   Verificarea cabinetelor de înfrumusețare, 
tatuaje i piercing 

DSP Trim. I S-au efectuat controlale în 22 cabinete de 
înfrumusețare, în urma cărora s-au aplicat 18 
avertismente i 8 amenzi, în valoare de 7800 lei. 

73  Actiuni de control  privind condi iile  de 
aprovizionare cu apă potabilă a localită ilor din 
mediul rural 

DSP Trim. II S-au desfasurat 23 actiuni de control privind  
condi iile  de aprovizionare cu apă potabilă a 
localită ilor din mediul rural si s-au aplicat 7 amenzi 
in valoare de 22500 lei  

74 Ac iune tematică de control pentru verificarea 
bunelor practice de fabrica ie a produselor 
cosmetic (producători) 

DSP Trim. II Nu s-au efectuat actiuni de control  pentru 
verificarea bunelor practice de fabrica ie a 
produselor cosmetic (producători),  actiunea tematica 
fiind reprogramata in perioada septembrie –
octombrie. 
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75  Verificarea aditivilor alimentari destinati 
consumului uman 

DSP Trim. II   S-au efectuat 8 actiuni de verificare a aditivilor 
alimentari destinati consumului uman la distribuitori 
si utilizatori si s-au aplicat 6 avertismente pentru 
nerespectarea legislatiei in vigoare referitoare la 
etichetarea premixurilor si la instruirea personalului 
cu notiuni fundamentale de igiena. 

76  Verificarea respectării legislatiei în vigoare 
privind apele minerale naturale îmbuteliate şi a 
apelor potabile imbuteliate (apă de masă 
îmbuteliată) 

DSP Trim. II     S-au efectuat 12 actiuni de control a respectarii 
legislatiei in vigoare privind apele minerale 
imbuteliate si apele potabile imbuteliate si s-au 
aplicat 11 avertismente pentru neinstruirea 
personalului cu notiuni fundamentale de igiena si 
pentru distributia produselor fara rapoarte de 
incercari. 

77 Verificarea  produselor  biocide (producători i 
importatori) 

DSP Trim. II Au fost organizate ac iuni de inspecție la un număr 
de 2 distribuitori i 5 utilizatori (unități sanitare cu 
paturi), fiind verificată conformitatea unui număr de 
26 de produse biocide (32 avize sanitare tip 01, 02, 
04, 05); De asemenea, au fost prelevate 6 probe in 
vederea testarii eficacitatii bactericide, 
micobactericide, fungicide; Pentru neregulile de 
etichetare, ambalare au fost aplicate 5 avertismente 
si a fost transmisa la M.S. lista cu produsele care au 
prezentat deficiente, in vederea retransmiterii 
acestora catre judetele in care isi au sediul 
producatorii sau detinatorii de avize, in vederea 
dispunerii de masuri. 

78  Ac iune tematică de control privind respectarea 
legisla iei în vigoare în domeniul suplimentelor 
alimentare  

DSP Trim. II     S-au realizat  actiuni de control in 6 unitati  de 
comert cu amanuntul si s-au aplicat 6 avertismente 
pentru neinstruirea personalului cu notiuni 
fundamentale de igiena 

79 Verificarea conformită ii apelor de îmbăiere DSP Trim. II Actiunile de inspectie se desfasoara incepand cu luna 
iulie, intrucat actiunea tematica de control are ca 
perioada de desfasurare sfarsitul lunii iunie – 
septembrie, urmand ca rezultatele sa fie transmise la 
sfarsitul trim. III. 
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80  Actiuni de control  în  tabere şcolare şi unită i de 
turism cu activită i similare 

DSP Trim. II Actiunile de inspectie se desfasoara in perioada iunie 
–septembrie;  
In trim. II au fost verificate 3 unitati de alimentatie 
publica si una de cazare hoteliera, fiind aplicata o 
amenda in valoare de 1000 lei si 3 avertismente. 

81 Ac iune tematică de control privind respectarea 
legisla iei în vigoare în domeniul alimentelor cu 
destina ie nuti ională specială şi a men iunilor 
nutri ionale şi de sănătate. 

DSP Trim. III S-au realizat  actiuni de control in 4 unitati  de 
comert cu amanuntul, fiind verificate 19 produse. 

82  Ac iune tematică de control pentru verificarea 
produselor cosmetic cu con inut de 
formaldehidă, a cremelor şi lo iunilor şi a 
fondului de ten 

DSP Trim. III Au fost inspectate doua unitati de desfacere, fiind 
verificate un numar de 22 produse cosmetice. A fost 
aplicat un avertisment si au fost retrase de la 
comercializare 4 tipuri de produse cosmetice pentru 
neconformitati de etichetare si notificare CPNP. 
Au fost prelevate doua tipuri de produse cosmetice 
pentru determinari de parabeni , metale grele si 
determinari microbiologice. 

83 Ac iune de control în unită ile de învă ământ 
preurniversitar şi în cabinetele medicale şcolare 

DSP Trim. III Au fost verificate 28 de unitati de invatamant 
prescolar, 44 unitati de invatamant primar si 
gimnazial, 5 unitati de invatamant liceal, 3 internate 
2 blocuri alimentare si 13 cabinete medicale scolare.  
In urma controalelor efectuate au fost aplicate 68 
avertismente, o amenda in valoare de 3000 lei si au 
fost retrase autorizatiile sanitare de functionare la 8 
unitati de invatamant. 

84  Ac iune tematică de control în şcoli special şi 
creşe 

DSP Trim. III Au fost verificate 4 crese si 4 scoli speciale si au fost  
aplicate 8 avertismente.  

85 Ac iune tematică de control pentru verificarea 
produselor cosmetic cu con inut de 
izotiazolinonă 

DSP Trim. IV Actiunea tematica a inceput pe parcursul trimestrului 
III. În trimestrul IV 2016, au fost inspectate doua 
unitati de desfacere, fiind verificate un numar de 64 
produse cosmetice. Au fost aplicate 2 avertismente si 
au fost retrase de la comercializare 5 tipuri de 
produse cosmetice pentru neconformitati de 
etichetare si notificare CPNP. 
Au fost prelevate 3 e antioane de produse cosmetice 
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pentru determinari de fizico-chimice. 

86 Ac iune de control în unită ile de învă ământ 
universitar şi în unită ile de catering care asigură 
masa în unită ile de învă ământ preuniversitar 

DSP Trim. IV Au fost efectuate 6 controale în unită i de catering 
care asigură alimenta ia copiilor preşcolari şi şcolari 
din unită ile de învă ământ preuniversitar în urma 
cărora au fost depistate următoarele neconformită i: 
nerespectarea periodicită ii instruirii personalului 
care manipulează produse alimentare cu no iuni 
fundamentale de igienă, neefctuarea corectă a 
anchetei alimentare, neasigurarea fluxului tehnologic 
într-un singur sens. Pentru neconformită ile 
constatate s-au aplicat 6 avertismente.  

87 Ac iune tematică de control privind verificarea 
saloanelor de bronzare artificială 

DSP Trim. IV Au fost verificate 2 saloane de bronzare iar la una 
din unită i s-a efectuat şi recontrol. În urma 
controalelor s-au identificat următoarele 
neconformită i: aparate de bronzat neînso ite de 
cartea tehnică, nu se fac înregistrări conform 
normelor în vigoare, nu se efectuează şi nu se men in 
înregistrările privind dezinfecşia suprafe elor care 
intră în contac cu tegumentele. Pentru deficien ele 
constatate s-au aplicat 2 avertismente şi o amendă în 
valoare de 2000 lei. 

Obiectivul nr. 9  Asigurarea accesului popula iei la servicii medicale pe parcursul întregului an  
88 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 2016. 

CAS VASLUI –
Directia relatii 
contractuale, 
Directia 
Economica 

In perioadele de 
contractare anuntate 

oficial 

 Pentru lunile ianuarie-iulie   2016 au fost 
incheiate acte aditionale la contractele de 
furnizare de servicii medicale, medicamente si 
dispozitive medicale derulate in anul 2015 cu 
indeplinirea de catre furnizori a tuturor 
conditiilor privind relatiile contractuale dintre 
casa de asigurari si acestia ( documente, conditii 
de eligibilitate, etc.); 

 
Contractarea cu furnizorii de servicii m

,medicamente si dispozitive medicale pe lunile  a
decembrie 2016  s-a efectuat in cadrul sesiunii de con
a serviciilor medicale, astfel : 
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 pentru  lunile  august - decembrie 2016 
contractarea cu furnizorii de servicii 
medicale,medicamente si dispozitive medicale s-
a realizat prin incheierea de contracte de 
furnizare de servicii medicale pe anul 2016 . 

 S-au incheiat pentru anul 2016 un numar total de 
419 contarcte pentru toate domeniile de asistenta 
medicala. 

 Stadiul realizarii obiectivului 100% 

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

Directia Relatii 
Contractuale 

Lunar/trimestrial  S-a urmarit in perioada ianuarie-decembrie 2016 
derularea contractelor sub aspectul: 
 expirarii termenului de validare a actelor care 

stau la baza incheierii contractelor; 
 modificarilor aparute privind schimbarea 

sediilor cabinetelor, infiintarii punctelor de 
lucru, schimbarilor intervenite in structura 
personalului medical angajat; 

 Urmarirea  incadrarii  in valorile contractate 
pentru toate serviciile medicale. 

 Stadiul realizarii obiectivului 100% 
Obiectivul nr.10 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 

90 Monitorizarea permanenta a cardurilor nationale 
distribuite in judetul Vaslui 
 

Directia 
economica 

Permanent - Zilnic se distribuie catre asigurati prin 
compartimentul de specialitate  cardul  national,  se  
inregistreaza cardurile pierdute si se anuleaza 
cardurile in cazul persoanelor care refuza cardul din 
motive de constiinta si motive religioase. 
- Stadiul realizarii obiectivului 100% 

91 Eliberarea cardului european de asigurari sociale 
de sanatate 

Directia Relatii 
contractuale 

Permanent - Zilnic se utilizeaza aplicatiile informatice in baza 
corora se elibereaza cardul european de asigurari de 
sanatate tuturor persoanelor asigurate care solicita 
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acest document . 
- In perioada ianuarie-decembrie  2016 au fost  
inregistrate un numar de  2154 cereri pentru carduri 
europene. 
- Stadiul realizarii obiectivului 100% 

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

Directia Relatii 
contractuale 

Permanen -Formularele emise  in aplicarea documentelor 
internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la 
care Romania este parte (regulamente 
europene,acorduri,etc) au fost intocmite corect, 
conform prevederilor legale. 
-In trim III 2016 au fost eliberate urmatoarele 
formulare europene : 

o E104    - 94 
o E106 (S1) - 1 
o E107 -   7 
o E108    –6 
o E112 (S2)    - 4  
o E121 (S1)  – 37 
o E125 - 29 

- Stadiul realizarii obiectivului 100% 
Obiectivul nr.11 Derularea programelor na ionale de s n tate finan ate din Bugetul Fondului Na ional  Unic al Asigur rilor Sociale de S n tate 
93  

Planificarea procesului de contractare ( pentru 
programele nationale de sanatate derulate prin 
unitatile sanitare cu paturi in anul 2016) si 
monitorizarea derularii contractelor pe parcursul 
anului. 
 
 
 
 
 
 

CAS VASLUI – 
Medic sef 

In perioadele de 
contratare anuntate 
oficial 

Pentru perioada ianuarie-decembrie 2016 au fost in 
derulare contracte pentru programele nationale de 
sanatate , atat cu Spitalul Judetean de Urgenta 
Vaslui, Spitalul Municipal „Elena Beldiman”Barlad 
cat si cu un numar de 58 farmacii cu circuit deschis . 
In perioada ianuarie-decembrie  2016 au fost 
incheiate acte aditionale cu valorile de contract 
aferente anului 2016. 

Stadiul realizarii obiectivului 100% 

94 Urmarirea derularii activitatii desfăşurate de 
furnizorii de servicii medicale, -PNS , pe baza 

CAS VASLUI –
Medic sef 

Lunar,trimestrial, 
anual 

S-a urmarit in perioada ianuarie-decembrie 2016 
derularea contractelor PNS sub aspectul: 
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contractelor încheiate de CAS cu aceştia; 
 

 expirarii termenului de validare a actelor care 
stau la baza incheierii contractelor; 

 incadrarii  in valorile contractate pentru toate 
programele nationale de sanatate; 

 
 Stadiul realizarii obiectivului 100% 

 
 
CAPITOLUL  5 – AGRICULTUR  I PESCUIT 
 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
( pentru realizarea obiectivului) 

Institu ia responsabil  
(parteneri) 

Termen 
de realizare 

Stadiul implement rii 

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. 

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  Pe baza informa iilor solicitate de la fermieri, s-
a întocmit Situa ia privind monitorizarea 
lucrărilor agricole, care s-a transmis săptămânal 
la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 

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 Au fost centralizate rapoartele statistice AGR. 2 
A de la toate unită ile administrativ teritoriale 
iar situa ia centralizată a fost transmisă  la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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 Au fost centralizate rapoartele statistice AGR. 2 
B de la toate unită ile administrativ teritoriale 
iar situa ia centralizată a fost transmisă  la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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 La începutul fiecărui trimestru al anului 2016, a 
fost transmisă la Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale situa ia privind produc ia 
vegetală realizată pe trimestrul anterior. 
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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   

Lunile iulie- august Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu 
a mai solicitat direc iilor agricole jude ene, în 
anul 2016, prelevarea probelor de grâu în 
vederea determinării calită ii acestuia. 

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   

 

Lunile mai- 
septembrie 

Au fost înregistrate 14 contracte de producere, 
livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr şi 
1 contract de cultură a tutunului brut. 
Au fost efectuate verificări în teren ale culturilor 
de sfeclă de zahăr şi tutun pentru care s-au 
întocmit procese verbale. 

7. Întocmirea situa iei statistice a terenurilor la 
31.12.2015 pe baza informa iilor primite de la 
unită ile administrativ-teritoriale din jude  

Direc ia pentru Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

 

Martie A fost transmisă la Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale ,,Situa ia Statistică a 
Terenurilor la 31 decembrie 2015’’ în urma 
centralizării informa iilor  de la unită ile 
administrativ-teritoriale. 

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   

 

Martie-mai A fost întocmit inventarul de tractoare şi maşini 
agricole la nivel de jude  şi transmis la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la 
14.07.2016. 

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 
 

Au fost colectate date din teritoriu. 

10. Actualizarea şi completarea datelor din Sistemul 
Informatic Na ional al Viei şi Vinului (SINVV),  
corectarea erorilor din Registrul Planta iilor 
Viticole şi gestionarea eficientă a rezervelor 
regionale şi na ionale privind drepturile de 
plantare a vi ei de vie. 

Direc ia pentru Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

 

Permanent Au fost efectuate modificări şi defrişări ale 
parcelelor viticole înscrise în Registrul 
Planta iilor Viticole. 

11. Autorizarea cultivatorilor de plante modificate 
genetic 

Direc ia pentru Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

 

Pânǎ la data de 
1 mai a fiecǎrui an 
(în cazul culturilor 

Nu a fost cazul 
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simple) 
şi 1iulie a fiecǎrui 
an 
(în cazul culturilor 
duble) 

12. 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 a 
Jude ului Vaslui  

Permanent Au fost emise 7 autoriza ii pentru spa ii de 
comercializare vin vrac. 

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

Direc ia pentru Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

Permanent Au fost emise 3(trei) autoriza ii de depozit. 

14. 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 a 
Jude ului Vaslui   

La solicitarea 
importatorilor 

Au fost  emise 2(două) certificate de abilitare 
import îngrăşăminte chimice pentru S.C.Floarea 
Interna ional S.R.L. Bucureşti. 

15. 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 Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

 

La solicitarea 
agen ilor economici

A fost emis 1 certificat de origine pentru 
biomasa provenită din culturi energetice pentru 
S.C.Mevcer S.R.L. şi 1 certificat de origine 
pentru biomasa provenită din deşeuri pentru 
S.C.Vanbet S.R.L. 

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

16. Promovarea avantajelor privind atestarea 
produselor tradi ionale, acordarea de consultan ă 
de specialitate, primirea cererilor şi verificarea 
caietului de sarcini atât pentru faza de birou cât şi 
cea de teren 

Direc ia pentru Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

 

Permanent Nu au fost solicitări 

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

Direc ia pentru Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

 

Permanent În anul 2016 au fost înregistra i în sistem de 
agriculturǎ ecologicǎ 45 de operatori pe 
urmǎtoarele domenii de activitate : 
- 21 producǎtori în sector vegetal şi 18 animal; 
- 2 procesatori (produse apicole,  ob inerea 
sucurilor concentrate de fructe ); 
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- 1 operator în colectare plante din flora 
spontanǎ. 
- 2 comercian i  
- 1 exportator 
- au fost înregistrate 6 declara ii de modificare. 

Obiectivul nr. 3 
        - Dezvoltarea sectorului de producere a fructelor 

18. 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 cu Legea nr. 131/ 2015 şi 
ale H.G. nr.156/ 2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii pomiculturii. 

Direc ia pentru Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

 

Permanent Au fost emise 12 autoriza ii de plantare pomi şi 
arbuşti fructiferi, 3 autoriza ii de dfrişare şi 2 
autoriza ii tăiere nuci răzle i. 

Obiectivul nr. 4 
- Folosirea eficient  a îngr ş mintelor naturale, prin îmbun t irea structurii şi a gradului de utilizare a acestora cu impact pozitiv asupra mediului 

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 a 
Jude ului Vaslui   

 

Semestrial În  anul 2016 au fost verificate toate cele 30 
unită i administrativ- teritoriale din jude  cu 
privire la implementarea Programului de ac iune 
pentru protec ia apelor împotriva poluării cu 
nitra i din surse agricole 

Obiectivul nr. 5 
- Identificarea de m suri menite s  conduc  la dezvoltarea rolului economic al organiza iilor asociative din agricultur  
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20. 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 a 
Jude ului Vaslui   

 

Permanent Nu au fost solicitări 

Obiectivul nr. 6 
- Dezvoltarea zootehniei şi creşterea ponderii acesteia în totalul produc iei agricole 

21. 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 a 
Jude ului Vaslui   

 

Lunar Lunar se transmit date cu privire la  efectivele 
de animale, monte naturale şi însămân ările 
artificiale, produşii vii ob inu i şi mortalită ile, 
ob inerea şi valori- 
ficarea produc iei animale, exportul şi importul 
de animale vii, sacrificări în abatoare, lapte 
procesat, mişcarea lunară a furajelor 
concentrate şi a furajelor de volum în toată 
perioada anului. 
Datele înscrise în raport sunt pe total sectoare, 
sectorul de stat şi cel privat, din care, unita ile 
cu flux industrial, societă ile şi asocia iile 
private şi fermele familiale. 

22. Situa ia cu privire la structura dimensională a 
fermelor de animale şi păsări pe sectoare de 
activitate. 

Direc ia pentru Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

 

Trimestrial Situa ia finalizatǎ la sfârşitul fiecărui trimestru  
a fost transmisǎ la M.A.D.R. 

Obiectivul nr. 7 
- Adoptarea de m suri pentru stabilirea unei pie e funciare func ionale 

23. 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 a 
Jude ului Vaslui   

 

La solicitarea 
beneficiarilor de 

investi ii 

În anul 2016 a fost scoasă din circuitul agrícol 
o suprafa ă de 3222 m.p.şi a fost extins PUG şi 
PUZ cu  suprafa a de 87950 m.p. 

24. Instrumentarea dosarelor privind vânzarea şi 
cumpǎrarea terenurilor agricole conform Legii 

Direc ia pentru Agricultură a 
Jude ului Vaslui   

Permanent În anul 2016 au fost instrumentate -  în 
conformitate cu Legea 17/2014 –2158 oferte 
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nr.17/ 2014.  de vânzare pentru suprafa a totalǎ de 
2113,8190 ha terenuri agricole şi au fost 
eliberate 372 avize finale şi 960 adeverin e 
înregistrate. 

Alte obiective 
25. 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 a 
Jude ului Vaslui   

 

Permanent A fost aprobat 1 studiu pedologic în vederea 
ob inerii Permisului de aplicare/ împrăştiere a 
nămolului de epurare pentru S.C.Agromodrus 
S.R.L.Berezeni. 

26. 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 a 
Jude ului Vaslui   

 

Semestrial Au fost verificate Organiza iile Utilizatorilor 
de Apă pentru Iriga ii din jude ul Vaslui. 

OJSPA VASLUI 

Nr. 
crt. 

Ac iunea  Entitatea implicat  în 
realizare 

Termen 
de finalizare 

Stadiul implementǎrii 

Obiectivul nr.8.  Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale pentru comunele  Hoceni, Dimitrie 
Cantemir, Muntenii de jos, Cod eşti, municipiul Vaslui, jude ul Vaslui 
27.  

Studii pedologice şi agrochimice necesare 
întocmirii amenajamentelor pastorale pentru 
comunele  Hoceni, Dimitrie Cantemir, Muntenii 
de jos, Codăeşti, municipiul Vaslui, jude ul 
Vaslui 

O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim I 

S-a realizat faza de teren, laborator şi birou ce 
au ca scop elaborarea studiului pedologic şi 
agrochimic necesar întocmirii  
amenajamentului pastoral.  
Realizat 100% 

Obiectivul nr. 9.  Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru diverşi proprietari în suprafa a de 95 ha.  

28.  
Studii pedologice şi agrochimice efectuate 

 
 

Trim I 
S-a realizat faza teren, laborator şi birou ce au 
ca scop elaborarea studiilor pedologice şi 
agrochimice în vederea înfiin ării de planta ii 
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pentru  diverşi proprietari O.J.S.P.A. 
VASLUI 

pomicole sau viticole. 
Realizat 100% 

Obiectivul nr. 10.  Efectuarea de analize chimice pentru diverşi proprietari  

29.  
 
Efectuarea de analize chimice pentru diverşi 
proprietari 

 
 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim I 

S-au efectuat analize chimice de sol  la 50 
probe si anume: reac ia solului, fosfor mobil, 
potasiu mobil, con inut în humus, 
granulometrie. 
Realizat 100% 

Obiectivul nr. 11  Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale pentru comunele  Lipov , Vinderei, 
Vetrişoaia, Albeşti jude ul Vaslui 
30.  

Studii pedologice şi agrochimice necesare 
întocmirii amenajamentelor pastorale pentru 
comunele Lipovă , Vinderei, Vetrişoaia, Albeşti 
jude ul Vaslui 

 
 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim II 

S-a realizat faza de teren, laborator şi birou ce 
au ca scop elaborarea studiului pedologic şi 
agrochimic necesar întocmirii  
amenajamentului pastoral.  
100% 

 

Obiectivul nr.  12.  Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru diverşi proprietari în suprafa a de 70 ha.  

31.  
Studii pedologice şi agrochimice efectuate la 
solicitarea diverşilor proprietari 

 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim II 

S-a realizat faza de teren, laborator şi birou ce 
au ca scop elaborarea studiilor pedologice şi 
agrochimice în vederea înfiin ării de planta ii 
pomicole sau viticole. 
100% 

Obiectivul nr. 13. Întocmirea studiilor pedologice privind evaluarea notei medie de bonitare  pentru diverşi proprietari pentru suprafa a de 1200 ha    

32.  
 
Studii pedologice privind evaluarea notei medie 

 
 
 

Trim II 
S-au efectuat studii pedologice ce eviden iază 
evaluarea poten ialului de fertilitate prin note 
de bonitare şi stabilirea claselor de calitate. 
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de bonitare pentru diverşi proprietari O.J.S.P.A. 
VASLUI 

100% 

Obiectivul nr.14. Întocmirea studiului pedologic şi agrochimic în vederea realiz rii şi reactualiz rii sistemului na ional de monitorizare sol-teren pentru 
agricultur  teritoriul administrativ POCHIDIA, jude ul Vaslui 
33.  

Studiul pedologic şi agrochimic în vederea 
realizării şi reactualizării sistemului na ional de 
monitorizare sol-teren pentru agricultură 
teritoriul administrativ POCHIDIA 
jude ul Vaslui 
 

 
 
 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim III 

S-a realizat faza de birou ce constă în 
prelucrarea, interpretarea informa iilor şi 
datelor, elaborarea studiului pedologic şi 
agrochimic al teritoriului administrativ 
Pochidia. Con inutul studiului cuprinde 3 păr i:  
●partea scrisă (memoriul pedologic)   
●partea desenată (hăr i, cartograme)  
●tabele. 
Programul a fost realizat in totalitate. 

Obiectivul 15. Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale pentru comunele St nileşti, Coroieşti,  
F lciu jude ul Vaslui   

34.  
Studii pedologice şi agrochimice necesare 
întocmirii amenajamentelor pastorale pentru 
comunele Stănileşti, Coroieşti, Fălciu 

 
 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim III 

S-a realizat faza de teren, laborator şi birou ce 
au ca scop elaborarea studiului pedologic şi 
agrochimic necesar întocmirii  
amenajamentului pastoral.  
Programul a fost realizat în totalitate. 

Obiectivul nr.16. Efectuarea de analize chimice pentru diverşi proprietari 

35.  
Efectuarea de analize chimice pentru diverşi 
proprietari 

 
 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim III 

S-au efectuat analize chimice de sol  la 107 
probe si anume: reac ia solului, fosfor mobil, 
potasiu mobil, con inut în humus, 
granulometrie. 
Programul a fost realizat în totalitate. 

Obiectivul nr. 17.  Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice în vederea realiz rii şi reactualiz rii sistemului na ional de monitorizare sol-teren 
pentru agricultur  teritoriile  administrative Z podeni şi D neşti,  jude ul Vaslui 
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36.  
Studiile pedologice şi agrochimice în vederea 
realizării şi reactualizării sistemului na ional de 
monitorizare sol-teren pentru agricultură 
teritoriile  administrative Zăpodeni şi  Dăneşti,  
jude ul Vaslui 

 
 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim IV 

S-a realizat faza de laborator pentru comuna 
Zăpodeni şi faza de teren pentru comuna 
Dăneşti. 
Programele sunt în derulare. 

Obiectivul nr. 18.  Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru diverşi proprietari în suprafa a de 680 ha. 

37.  
Studii pedologice şi agrochimice efectuate 
pentru diverşi proprietari  

 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim IV 

S-a realizat faza de teren, laborator şi birou ce 
au ca scop elaborarea studiilor pedologice şi 
agrochimiec în vederea înfiin ării de planta ii 
pomicole sau viticole. 
Programul a fost realizat în totalitate. 

Obiectivul nr. 19. Întocmirea de documenta ii pentru încadrarea terenului în clasa de calitate pentru întocmirea planului urbanistic zonal pentru diverşi 
proprietari pentru suprafa a de 51 ha 
38. Documenta ii pentru încadrarea terenului în 

clasa de calitate pentru întocmirea planului 
urbanistic zonal pentru diverşi proprietari   

 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim IV 

S-au efectuat documenta ii ce eviden iază 
evaluarea poten ialului de fertilitate prin note 
de bonitare şi stabilirea claselor de calitate. 
Programul a fost realizat în totalitate. 

Obiectivul nr. 20. Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentului pastoral pentru comunele  B lteni, Laza, B cani, 
jude ul Vaslui  
39.  

Studii pedologice şi agrochimice necesare 
întocmirii amenajamentelor pastorale pentru 
comunele Bălteni, Laza, Băcani, jude ul Vaslui  

 
 
O.J.S.P.A. 
VASLUI 

Trim IV 

S-a realizat faza de teren, laborator şi birou ce 
au ca scop elaborarea studiului pedologic şi 
agrochimic necesar întocmirii  
amenajamentului pastoral.  
Programul a fost realizat în totalitate. 

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

40. Monitorizarea activitatii operatorilor economici 
inregistra i în vederea acordării vizei anuale 

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

Permanent Am monitorizat un număr de 72 operatori 
economici din 95 propuşi. 
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 76  %. 

41. Instruirea  anuală a personalului operatorilor 
economici 

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

Permanent Am instruit un număr de 50 persoane din 70 
propuse  
 71 %.  

42. Inregistrarea de noi operatori economici Colectivul 
I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent Am înregistrat un număr de 25 operatori 
economici noi din 10 propuşi  - 250 %. 

43. 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, II şi IV Am verificat  un numar de 52 operatori 
economici comercian i de semin e din 70 
propuşi. 
74 %. 

44. Înregistrarea i înscrierea declara iilor de 
multiplicare a semin elor pentru anul agricol 
2016 

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

Trim I, II şi IV Pentru anul agricol 2016 am  înregistrat o 
suprafa ă de 4473  ha culturi semincere din 
4000 ha propuse. 
 112 %. 

45. Realizarea programului de multiplicare  pentru 
anul  2015  

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

Trim. II, III i IV S-au efectuat controale în câmp la 4473 ha 
culturi semincere înscrise, conform normelor 
în vigoare.  Au fost aprobate în câmp cu 
decizia ”Admis” i s-au eliberat actele de 
inspecție câmp pentru  4473 ha din 5000 ha 
propuse . 
100 %. 

46. Eşantionarea oficiala a loturilor de semințe Colectivul 
I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent Am eşantionat un număr de 715 probe din 850 
propuse. 
 84 %. 

47. Efectuarea determinărilor  în laborator în 
vederea eliberării documentelor oficiale 

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

Permanent Am făcut un număr de 2559 determinări din 
2600 propuse. 
98 %. 

48. Efectuarea auditului intern Colectivul 
I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent S-au efectuat un număr de 2 audituri ale 
întregii activități,  din 2 planificate 
100% 

49. Incasarea contravalorii serviciilor prestate Colectivul 
I.T.C.S.M.S. Vaslui 

Permanent Venitul anual a fost de 360 904  lei 

DSVSA VASLUI 
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OBIECTIVE 
21. 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  

50. Implementare acte comunitare comunitare si 

legislatie sanitara veterinara. 
DSVSA 

Permanent 

Toate actele normative care legifereaza 
activitatea sanitară veterinară i pentru 
siguranța alimentelor comunitare sau naționale 
se aduc la cuno tință personalului în timp util 
pentru aplicarea i respectarea cerințelor 
legale. 

51. 

Implementarea activită ilor Sistemului Rapid de 
Alertă pentru Alimente şi Furaje, denumit în 

continuare S.R.A.A.F., la nivel jude ean 

DSVSA 

Permanent 

In cadrul  SRAFF s-a asigurat la nivel local 
serviciul de permanen ă si s-a participat la 
solu ionarea notificărilor primite prin 
S.R.A.A.F. care in de domeniul specific de 
activitate. Astfel in anul 2016 au fost 
inregistrate si solutionate 41 alerte si 14  
notificari de retragere  si 34 notificari tip 
News. 

52. 
Avizeaz -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 

Sef Serviciu Catagrafie, 

Înregistrare, Autorizare, 

Evaluare, TRACES 

Permanent 

Conform legislației sanitare veterinare în 
vigoare i a protocolului încheiat între APDRP 
i ANSVSA s-au emis în anul 2016 un număr 

de 28 notificări pentru proiecte prin fonduri 
FEADR sau pe fonduri proprii, s-au emis 40 
documente care certifică conformitatea 
proiectelor aflate în finanțare,19 adeverințe 
APIA  i  111 de  negații. 
S-au emis 13 avize de principiu în vederea 
construcției/modernizării/extinderii unităților 
care fac obiectul avizării sanitare veterinare. 
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53. Verifica, potrivit legii, documentele specifice 
necesare acord rii, de compensa ii 
fermierilor afecta i de aplicarea m surilor de 
combatere a bolilor, ca urmare a declarării 
suspiciunii sau confirmării bolii, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

Director executiv adjunct si  
Sef serviciu Control Oficial 

Sanatate Animala Permanent 

Au fost intocmite 19 dosare despagubire 
Leucoza enzootica bovina in valoare totala de 
550391.50 lei si un dosar de despagubire TBC 
la bovine in valoare de 590 lei. 

54. 

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

Director executiv adjunct si 
Sef serviciu Control Oficial 

Sanatate Animala 

Permanent 

Au  fost facute 4 instruiri trimestriale cu 
medicii veterinari concesionari si medicii 
veterinari oficiali referitoare la aplicarea 
planurilor de contingen ă şi a manualelor 
opera ionale pentru boli emergente şi 
reemergente ori alte boli transmisibile vis a vis 
de pesta porcina africana care evolueaza la 
granitele Romaniei in Ukraina si Republica 
Moldova. In trimestrul II a avut loc si o 
instruire cu privire la evolutia focarelor de 
dermatita nodulara la bovine in tarile de la 
granita de sud a Romaniei.La sediul DSVSA 
Vaslui a avut loc o intalnire cu reprezentantii 
fondurilor de vanatoare unde au fost prezentate 
si discutate aspecte privind evolutia pestei 
porcine africane la granita de nord si est a 
Romaniei. Au fost prezentate masurile pe care 
autoritatile din Romania trebuie sa le 
intreprinda in vederea prevenirii introducerii 
bolii in tara si modalitatewa de actiune rapida 
in situatia in care boala ar fi diagnosticata pe 
teritoriu Romaniei. 
Au fost facute prezentari si la nivelul 
Colegiului Prefectural vis-a –vis de evolutia 

67 
 



focarelor de Pesta porcina africana si 
Dermatita nodulara la bovine in tarile din 
imedita vecinatate a Romaniei si masurile ce 
se impun a fi luate pentru prevenirea aparitiei 
acestor boli pe teritoriul tarii noastre si 
masurile care se impun in cazul confirmarii 
focarelor de boala in Romania. 

22.  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 
55. 

Autorizarea / 
înregistrareaunitatilor/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 legale in vigoare 

Sef Serviciu permanent 

1.Pe segmentul siguran a alimentelor de 
origine animal  
 -În anul  2016 s-au înregistrat un număr de : 
611  unități cf. 111/2008; pentru vânzarea cu 
amănuntul a produselor alimentare de origine 
animală; 
- S-au eliberat 45 autorizații  noi pentru 
mijloacele de transport produse de origine 
animală conform Ord. ANSVSA 57/2010 i 
deasemenea s-au vizat  151 autorizații auto 
pentru anul 2016; 
- s-a autorizat sanitar-veterinar pentru 
schimburi intracomunitare un depozit 
frigorific; 

- Se actualizează s pt mânal  catagrafia 
unităților /înregistrate  care se postează pe site-

ul public : www.ansvsa.ro -unități de profil, 
sau Unit i Vânzare cu am nuntul- pe 

acela i site. 
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2.Pe segmentul siguran a alimentelor de 
origine non-animal : Conform Ordinului 
111/2008 cu completarile i modificările 
ulterioare s-au înregistrat  46 unități ce produc 
i depozitează produse de origine nonanimală 
i78 mijloace de transport. 

 
3.Pe segmentul de s n tate animal   
au fost înregistrate/autorizate  un nr. de : 
-  73 exploatatii comerciale de tip ,,A’’   ; 
- 25 tabere de vară; 
- 6 unități D.D.D.; 
- 11 mijloace de transport animale vii pe 
distanțe de până la 65 km; 
- 6 mijloace transport animale lungă durată; 
-4 mijloace transport animale scurtă durată; 
- 3 ferme de bovine; 
- 4 ferme păsări; 
- 2 ferme acvacultură în ape dulci; 
- 9 unități în domeniul hranei pentru animale; 
-3 mijloace transport SNCU; 
- 3 unități în domeniul farmaceutic veterinar; 
4.S-au emis 268 ordonanțe de interzicere a 
activității la solicitarea reprezentantului legal 
al unității i 20 ordonanțe de suspendare a 
activității pentru remedierea deficiențelor 
constatate. 

100 % 
56. Realizeza misiuni de audit, potrivit nivelului de 

competen ă si al procedurilor stabilite de 
ANSVSA, în unită ile de profil supuse 

Sef Serviciu Semestrial 
Se efectuează audituri pentru autorizarea 
obiectivelor noi i periodic toate obiectivele 
autorizate conform prevederilor Ord 57/2010 
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controlului sanitar–veterinar si pentru siguranta 
alimentelor 

si a Ord.35/2016. 
Programul de Audituri al ANSVSA este 
transmis i urmează să fie implementat în 
funcție de tematică.În anul 2016 s-au efectuat 
audituri la un număr de 18  unități autorizate 
conform prevederilor Ord 57/2010. 

100% 
57. 

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 

Sef Serviciu anual 

În anul 2016 s-au evaluat  un număr de  248 
unități de profil nonanimal i mixt din  
unitățile înregistrate cf.Ord.111/2008 i în 
scopul clasificării în funcțe de analiza de risc, 
conform Programului Strategic.De asemenea, 
s-au evaluat un număr de 18 unități, unități 
autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi 
intracomunitare conform prevederilor Ord 
57/2010. 
Reevaluarea se face periodic dar cel puțin o 
dată la 6 luni (ord 35/2016). 

58. 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; 

Sef Serviciu permanent 

În anul 2016 s-au organizat instruiri la care au 
participat medici veterinari oficiali din cadrul 
CSVSA, CSVZ, medici veterinari i ingineri 
încadrați la ordinul 64/2007: 
-1  instruire privind recoltarea, ambalarea i 
transportul probelor pentru determinare 
contaminați;  
-1 instruire privind funcționarea Sistemului 
Rapid de Alertă pentru Alimente i Furaje în 
situațiile când se identifică un risc/risc probabil 
pentru sănătatea umană, la care a participat tot 
personalul D.S.V.S.A. Vaslui; 

70 
 



- 1  instruire privind implementarea 
prevederilor legislației comunitare referitoare 
la comercializarea ouălor de consum; 
-1 instruire privind planul național de control 
pentru determinarea prevalenței Escherichia 
Coli verotoxigenă în produsele alimentare de 
origine animală; 
-1 instruire privind  modul în care se realizează 
supravegherea i controlul siguranței i calității 
apei utilizate în unitățile din domeniul 
alimentar ; 
- 1  instruire privind înregistrarea sanitară 
veterinară a unităților tip măcelărie i a 
magazinelor alimentare care comercializează 
carne proaspătă; 
- 1 instruire privind respectarea cerințelor 
legislației sanitare veterinare în vigoare, în 
ceea ce prive te aplicarea mărcii de 
identificare pentru mierea de albine produsă pe 
teritoriul unor State Membre, destinate 
comercializării pe piața românească, conform 
Notei de Serviciu nr.6466/09.11.2016; 
- 1 instruire referitoare la instruc iunile 
privind eliminarea materialelor cu rise 
specificat (MRS) în abatoarele autorizate 
sanitar veterinar, conform prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 1162/2015, 
conform Notei de Serviciu 
nr.6465/09.11.2016; 
- 1 instruire cu privire la măsurile de profilaxie 
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nespecifică în relație cu pesta porcină africană, 
în contextul notific rii unui focar de pest  
porcin  african  în apropierea grani elor 
României (într-un teritoriu necontrolat) 
conform prevederilor N.S. 6437 din 
13.10.2016, la care a participat tot 
personalul DSVSA Vaslui. 

100% 
23. 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 . 
 
59. 

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 

Sef Serviciu permanent 

S-au înregistrat  339 documente de import 
produse de origine nonanimală  i s-au efectuat 
19 controale  la depozitele de destinatie. 
S-a eliberat 27 certificate export produse de 
origine non-animală. 
S-au eliberat 14 certificate pentru export 
produse şi subproduse de origine animală 
emise pentru  țări terțe. 

100% 
60. 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 

Ori de câte ori este necesar,  se face şedin a de 
instruire cu tot personalul de la nivelul 
DSVSA Vaslui şi se testează cunoştin ele 
acumulate în urma instruirii. 

100% 
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61. 

Monitorizarea certificatelor de comert 
intracomunitar in sistemul TRACES 

Sef Serviciu permanent 

TRACES  176 certificate de import /export 
animale vii şi 196 certificate pentru export 
produse şi subproduse de origine animală 
emise pentru  Italia,Polonia, Bulgaria, Estonia, 
Slovacia, Franța, Olanda, Germania, Spania, 
Grecia, Irlanda,Greci, Austria. 

100% 
  24.  Realizeaz  şi coordoneaz  ac iuni 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 
62. 

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

In anul 2016 s-au efectuat 141 controale 
impreuna cu reprezentantii IPJ Vaslui , DADR 
Vaslui unde pentru nerespectarea legislatiei 
sanitare veterinare si pentru siguranta 
alimentelor s-au aplicat un numar de 
17amenezi contraventionale in valoare 8520 
lei si 17 avertismente conform OG2/2001 si s-
a suspendat activitatea unui depozit alimentar. 

100% 
63. 

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 

S-au primit si solutionat un numar de 109 de 
sesizari/petitii din care 44  nu au fost 
intemeiate iar 65 sesizari au fost intemeiate ,s-
a aplicat 9sanctiune contraventionale in 
valoare de 13 000 lei si 11 Avertismente 
conform OG 2/2001, OIA pentru un centru de 
prelucrare lapte integrat in exploatatie si 
s-au stabilit  termene de remediere a 
deficientelor constatate la momentul 
controlului. 

100% 
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64. 

.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 

In anul 2016 s-au efectuat un numar de 1603 
controle in baza notelor de serviciu primite de 
la ANSVSA, a dispozitiilor facute de 
conducerea  DSVSA Vaslui si a  recotroalelror  
stabilite in inspectiile efectuate anterior. 
 S-au aplicat 56 amenzi contraventionale 
conform HG984/2005  in valoare de 113500.ei  
si un numar de 127 
avertismente conform OG 2/2001 . 

100% 
65. 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 

 
 
 
 

Nu a fost cazul. 

25.    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 
2014 , in raport cu cresterea animalelor, identificarea si inregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor; ridicarea barierelor economice prin 
eradicarea bolilor care constituie obstacole in desfasurarea comertului. 
66.  

 Aplicarea prevederilor legisla iei sanitare-
veterinare privind condi iile de biosecuritate în 
exploata iile comerciale, circula ia animalelor şi 
subproduselor nedestinate consumului uman 

DSVSA Vaslui 
Sef Serviciu Permanent 

Au fost efectuate 16 controale in exploatatiile 
de bovine, 3 controale in exploatatiile de 
porcine,  44 in exploatatiile de pasari, 3 
controale in exploatatiile de ovine,10 controale 
in targurile de animale. 
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(SNCU) 100% 

67. 

  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 
Sef Serviciu trimestrial 

Au mai fost recoltate  un numar de: - 20445 
probe de sange pentru supraveghere anemie 
infectioasa la cabaline, 17121 pr. de sange 
pentru supravegherea brucelozei si a leucozei 
enzootice la bovine,12652 pr. sange pentru 
supraveghere bruceloza la ovine si caprine,277 
probe sange supraveghere bruceloza la 
porcine, 133 probe sange supraveghere 
Influenta aviara la pasari, 915 probe sange 
pentru supraveghere titru anticorpi 
postvaccinali pseudopesta aviara. Au mai fost 
recoltate un numar de 51 probe de creier 
bovine pentru supraveghere ESB si un numar 
de 656 probe creier ovine si caprine pentru 
supraveghere EST. 

68.  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 
Sef Serviciu lunar 

Au fost verificate un numar de 72 dosare 
actiuni sanitare veterinare conform procentului 
de verificare stabilit de ANSVSA. 

100% 

69.  Efectuarea  anchetelor epidemiologice, 
notificarea, declararea şi instituirea planurilor 
de masuri  de stingere a focarelor de boali la 
animale si  avizarea dosarelor pentru 

DSVSA Vaslui 
Sef Serviciu permanent 

A fost declarat 1 focar suspiciune TBC la 
bovine ; 
A fost declarat 1 focar rabie la o pisica, 
Au fost declararate 19 focare LEB, 
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despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii 
de animale 

A fost declarat un focar de pseudopesta aviara 
la pasari intr-o gospodarie de tip GP. 
Au fost stinse 7 focare leucoza enzootica la 
bovine, un focar de loca americana la albine si 
un focar de rabie la pisica. 

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

DSVSA Vaslui 
Sef Serviciu trimestrial 

Au fost efectuate controale in 39 exploatatii de 
tip GP, in 13 exploatatii de tip A si 21 
exploatatii comerciale 

71.  
Controlează respectarea prevederilor privind 
bunastarea animalelor, inclusiv a standardelor 
minime privind protec ia animalelor în timpul 
transportului, în timpul sacrificării/ uciderii 

DSVSA Vaslui 
Sef Serviciu 

 
permanent 

Au fost efectuate controale privind bunastarea 
animalelor, inclusiv a standardelor minime 
privind protec ia animalelor : 
-5 in ferme de bovine, 
- 1 ferma ovine, 
- 1 in ferma de bovine toip A, 
- 11 in ferme de pui, 
- 1 ferma reproductie pasari, 
- 4 ferme gaini oua consum. 
-2 transporturi de pasari, 
-4 transporturi animale vii, 
- 2 abatoare de pasari, 
- 9 abatoare carne rosie. 
 

26. verific  conformitatea 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 identificareşi înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, conform legisla iei sanitar-veterinare şi pentru siguran a alimentelor în vigoare; 
72. Actiuni sanitar-veterinare de vaccinare, 

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

DSVSA Vaslui 
Sef Serviciu 

 
Lunar 

Program in desfasurare- au fost recoltate : 
- 795 probe EST ovine, 
- 85 probe ESB bovine, 
- 12652  probe bruceloza la ovine si caprine,  
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-20537 vaccinare antrax  cabaline,  
-291015 vaccinari antrax ovine. 
- 62670 vaccinari antrax bovine. 
- 18012 actiuni vaccinare antirabica la 
carnasierele domestice. 

27.   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. 

73. 

 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 

Sef Serviciu 
 

Permanent 

Aplicarea si respectarea reglementarilor 
specifice privitoare la calitatea si siguranta 
alimentelor de origine non-animala procesate 
in unitatile de productie si prelucrare din 
judetul Vaslui s-a verificat in anul 2016 printr-
un numar de 407 inspectii. In urma constatarii 
deficientelor s-au emis 15 avertismente , 5 
ordonanta de incetare a activitatii si 2 
ordonante de suspendare a activitatii si 8 
amenzi in valoare de 4800 ron. 
In anul 2016 s-au efectuat un numar de 2364 
inspectii in unitati autorizate si 2468 in unitati 
inregistrate in timpul carora s-au aplicat 26 de 
amenzi in valoare de 17000 lei. 

74. 
 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 

Sef Serviciu 
 

lunar 

Conform Programului de supraveghere si 
control aprobat in anul 2016  s-au efectuat 989 
controale in unitati care proceseaza, 
depoziteaza si valorifica produse de origine 
nonanimala si mixte si s-au efectuat 303 de 
controale tematice. 
In anul 2016 s-au efectuat un numar de 
controale tematice pe urmatoarele tematici: 
Controale tematice Sarbatori pascale 2016 –s-a 
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asigurat permanenta in cele 2 abatoare care 
au sacrificat miei cat si in  centrul de 
sacrificare miei amenajat temporar in 
Oborul Barlad. Deasemeni s-au controlat in 
comisii mixte cu serv antifrauda, un numar 
de 370 unitati in toata perioada de pe 22.03.-
01.05.2016 din care 17 unitati autorizate 
pentru schimburi intracomunitare si 352 
unitati vanzare cu amanuntul. 
Controale tematice POAD- s-au controlat in 
comisie mixta cu prefectura 6 primarii si o 
fabrica procesare carne  
Controale tematice cu DSP ferme vaci lapte si 
procesare lapte-s-au controlat in comisie mixta 
cu Serv Antifrauda, Serv Sanatate animala si 
DSP – un numar de 8 ferme de vaci 
producatoare de lapte, 1 centru colectare 
lapte, 3 unitati procesare lapte, 40 de centre 
de procesare lapte in cadrul exploatatiei, 4 
depozite pentru ,,lapte corn,,, si 518 
exploatatii non-profesionale. 
Controale tematice carne pasare inclusiv ferme 
pui carne- s-au controlat in comisie mixta cu 
Serv Antifrauda, Serv Sanatate animala un 
numar de 15 ferme de pui carne, 2 abatoare 
pasare, un centru sacrificare pasari in 
cadrul fermei, o unitate de transare carne. 
Controale tematice prevenite TIA estival- 258 
unitati( restaurante, pizzerii, fast-food, 
gratare mici, magazine, supermarketuri, 
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gratare mici , rulote ,  etc) Mentionam ca in 
lunile iulie-august-septembrie in judetul Vaslui 
conform traditiei, se organizeaza in municipiile 
si orasele din judetul Vaslui balciul traditional, 
la Banca 29 iulie, Murgeni 5-6 august, 
Negresti in perioada 13-15 august  ,la Barlad, 
in perioada 15-29 august,la Vaslui 30 august – 
8 septembrie, si Husi 09-14 septembrie 2016 
unde s-au efectuat controale comune impreuna 
cu reprezentanti ai OJPC ,  Politia economica, 
reprezentanti ai prefecturii si primariilor  la 
agentii economici care au desfasurat activitate 
temporara in Balci. Pe toata perioada 
desfasurarii acestor evenimente , nu s-au 
semnalat fenomene de toxiinfectii alimentare. 
Controale falsificare miere cu MADR- s-au 
efectuat un numar de 43 controale – din care 1 
fabrica procesare miere, 1 centru extractie 
miere, 5 magazine miere, si 36 de stupine. 
Controale producere si comercializare oua- s-
au controlat in comisie mixta cu Serv. 
Antifrauda, Serv. Sanatate animala un numar 
de 7 ferme de gaini, 2 centre marcare ambalare 
oua si 5 depozite alimentare. 
Controale trafic oua-  in comisie mixta cu 
Serv. Antifrauda s-au controlat 11 mijloace 
transport, 6 depozite alimentare . 
Controale unitati de vanzare cu amanuntul in 
zonele rurale- S-au facut echipe mixte 
impreuna cu Serviciul antifrauda, si IPJ Vaslui 
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si s-au controlat 141 de magazine, 22 baruri si 
6 rulote ( fast food). 
Controale oua cu suspiciune de Salmonella din 
Polonia – s-au efectuat controale in echipe 
mixte , si s-a solicitat sprijinul IPJ Vaslui si s-
au controlat: 11 mijloace transport, 2 centre 
ambalare oua, 12 supermarcheturi,  , 8 
depozite alimentare si 57 de magazine dintre 
care 5 impreuna cu Politia. 
Urmare a Notei de serviciu 6490/2016 a 
ANSVSA- privind intensificarea controalelor 
oficiale si masuri care trebuie dispuse pentru 
prevenirea toxiinfectiilor alimentare in 
perioada Sarbatorilor de iarna 2016 – 2017, 
s-au efectuat un număr de 394  controale in 
timpul carora s-au aplicat 26 de amenzi in 
valoare de 17000 lei. 

75. 

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 

Sef Serviciu 
 

trimestrial 

In urma controalelor in unitatile de productie 
de origine nonanimala efectuate in anul 2016 
s-au intocmit si completat checklist igienă 
unită i procesare si checklist HACCP. 
De asemenea, s-au evaluat programele 
HACCP un număr de 18 unități unități 
autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi 
intracomunitare conform prevederilor Ord 
57/2010 
Reevaluarea se face periodic . 

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

 
DSVSA Vaslui 

Sef Serviciu 
trimestrial 

În anul  2016 s-au realizat 15  instruiri privind 
tematici in vigoare in conformitate cu acte 
normative nou aparute, modificari de acte 
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  normative sau instructiuni de lucru transmise 
de catre autoritatea competenta ierarhic 
superioara, la care au participat medici 
veterinari oficiali din cadrul CSVSA, CSVZ, 
medici veterinari i ingineri încadrați la ordinul 
64/2007. 

77. 

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 

Sef Serviciu 
 

permanent 

In controalele efectuate se face verificarea 
documentelor care să ateste originea/ 
provenien a produselor si verificarea de-a 
lungul întregului lan  alimentar a trasabilită ii 
produselor alimentare. 
La abatoare se verifica implementarea  
instruc iunilor privind întocmirea şi 
transmiterea informa iilor referitoare la lan ul 
alimentar pentru speciile bovine, ovine, 
porcine, pasari iar la unitatile autorizate sau 
inregistrate care proceseaza produse de origine 
animala se verifica trasabilitatea alimentelor 
de origine animala conform reg 178/2002 

78. 

Înregistrarea, prelucrarea  şi interpretarea datele 
tehnice colectate din cadrul unit ilor de 
industrie alimentar , privind rezultatele 
examenelor de laborator pentru 
depistarea Encefalopatiilor Spongiforme 
Transmisibile (EST 

 permanent 

In anul  2016 s-au sacrificat si expertizat in 
vederea supravegherii EST clinic cat si prin 
recoltare de trunchi cerebral pentru analize de 
laborator un numar de 1004 bovine din care 
387 .peste 30 de luni de la care s-au recoltat 
probe pentru ESB care s-au adus pentru 
examen de laborator. Carcasele provenite de la 
bovinele respective sunt tinute in depozitul 
frigorific pana la emiterea buletinului de 
analiza care confirma absenta EST-urilor 
S-au sacrificat .318.ovine. 
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79. 

 Implementare acte comunitare din domeniul 
produselor de origine non-animala 

DSVSA Vaslui 
Sef Serviciu trimestrial 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN 
APLICARE (UE) 2016/24 AL COMISIEI din 
8 ianuarie 2016 de impunere a unor condiții 
speciale de reglementare a importurilor de 
arahide din Brazilia, de Capsicum annuum i 
de nuc oară din India, precum i de nuc oară 
din Indonezia i de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 669/2009 i (UE) nr. 
884/2014 
 REGULAMENTUL (UE) 2016/156 AL 
COMISIEI din 18 ianuarie 2016 de modificare 
a anexelor II i III la Regulamentul (CE) nr. 
396/2005 al Parlamentului European i al 
Consiliului în ceea ce prive te limitele maxime 
de reziduuri pentru boscalid, clotianidin, 
tiametoxam, folpet i tolclofos-metil din sau de 
pe anumite produse 
 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN 
APLICARE (UE) 2016/166 AL COMISIEI 
din 8 februarie 2016 de stabilire a unor condiții 
specifice aplicabile importurilor de produse 
alimentare care conțin sau constau în frunze de 
betel („Piper betle”) originare din India i de 
modificare a Regulamentul (CE) nr. 669/2009  
 REGULAMENTUL (UE) 2016/178 AL 
COMISIEI din 10 februarie 2016 de 
modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 
1334/2008 al Parlamentului European i al 
Consiliului în ceea ce prive te tergerea de pe 
lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante 
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REGULAMENTUL (UE) 2016/567 AL 
COMISIEI din 6 aprilie 2016 de modificare a 
anexelor II i III la Regulamentul (CE) nr. 
396/2005 al Parlamentului European i al 
Consiliului în ceea ce prive te limitele maxime 
pentru reziduurile de clorantraniliprol, 
ciflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, 
ditiocarbamați, fenamidon, fluopiram, 
flutolanil, imazamox, metrafenonă, 
miclobutanil, propiconazol, sedaxan i 
spirodiclofen în sau de pe anumite produse 
REGULAMENTUL (UE) 2016/582 AL 
COMISIEI din 15 aprilie 2016 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 333/2007 în ceea ce 
prive te analiza arsenului anorganic, a 
plumbului i a hidrocarburilor aromatice 
policiclice i anumite criterii de performanță 
referitoare la analiză 
REGULAMENTUL (UE) 2016/1416 AL 
COMISIEI din 24 august 2016 de modificare 
i de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 

10/2011 privind materialele i obiectele din 
plastic destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare . 
REGULAMENTUL (UE) 2016/1726 AL 
COMISIEI din 27 septembrie 2016 de 
modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) 
nr. 396/2005 al Parlamentului European i al 
Consiliului în ceea ce prive te carvona, 
diamoniul fosfat, Saccharomyces cerevisiae 
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tulpina LAS02 i zerul. 

28.  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 

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

 
DSVSA Vaslui 

Sef Serviciu 
 

trimestrial 

 
Realizat 100% 

81. 

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

 
DSVSA Vaslui 

Sef Serviciu 
 

trimestrial 

In anul 2016 au fost programate 14 prelevari 
de probe privind controlul reziduurilor din 
produsele de origine nonanimala.si care a fost 
realizat 100% . Nu s-au inregistrat depasiri la 
parametrii analizati. 
S-au planificat si realizat in anul 2016 un 
numar de 211 probe de produse de origine 
animala din care: 9 de la porcine, 167 la pui 
broiler, 12 probe la gaini de reproductie, 5 
probe de lapte bovine, 10 probe de oua de 
gaina, si 8 probe de miere de albine. Nu s-au 
inregistrat depasiri la parametrii analizati. 

100% 
82. 

Recoltarea de probe pentru monitorizarea 
contaminantilor/ aditivi din produsele de 
origine animala si non animala 

 
DSVSA Vaslui 

Sef Serviciu 
 

trimestrial 

Controlul oficial privind continutul de 
contaminanti/aditivi in produsele de origine 
nonanimala s-a realizat prin recoltarea de 151 
probe pentru decelarea contaminantilor la 
probe de origine non-animala si 15 probe 
pentru radiatii si contaminanti din produsele de 
origine animala si 24 probe recoltate din 
unitatile de produse din carne pentru aditivi. 
Nu s-au inregistrat depasiri ale parametrilor 
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analizati. 
100% 

83.  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 

Sef Serviciu 
 

trimestrial 

Controlul oficial al alimentelor modificate 
genetic s-a realizat in anul 2016 prin 
supravegherea a 23 unitati de procesare soia , 
12 unitati de procesare porumb , 1 depozit 
intermediar de soia si prelevarea a 11 probe 
pentru determinare OMG. 

100% 
29. Verificarea si conformitatea 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 

84. 

 Identificare si inregistrare bovine, ovine, 
caprine si suine. 

 
 
 
 
 
 
 

DSVSA Vaslui 
Sef serviciu  

Lunar In anul 2016 s-au aprobat spre 
decontare,actiuni de identificare si 
inregistrare a animalelor,  conform 
prevederilor legale, respectiv: 
- 13693  bovine,  
- 89147 ovine, 
- 8112 caprine, 
- 27922 suine.  
Deasemenea,  medicii veterinari de libera 
practica imputerniciti au identificat si 
inregistrat in BND, 4588 bovine, 18115 ovine, 
6644 caprine si 5871 suine peste termenul 
legal de identificare si inregistrare, conform 
documentelor depuse la sediul DSVSA Vaslui. 
Operatorii SNIIA au identificat si inregistrat in 
BND, 2119 cap bovine, 9428 ovine, 280 
caprine si 511 suine. 
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30. Verificarea activit ilor referitoare la înregistrarea exploata iilor şi identificarea animalelor, remedierea eventualelor erori, potrivit legisla iei în 
vigoare; 

85. 

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

 

 
 
 

DSVSA Vaslui 
Sef serviciu 

Permanent In anul 2016, verificarea corespondentei in 
sistem electronic s-a realizat prin:  
-emiterea extraselor din RNE la solicitarea 
proprietarilor de animale; 
-prin depunerea deconturilor de catre medicii 
veterinari de libera practica.  
-ori de cate ori sunt solicitari in acest sens. 

100% 
86. Asigură emiterea paşapoartelor, în condi iile 

legii, pentru bovinele identificate şi înregistrate, 
şi asigură distribu ia paşapoartelor emise către 
proprietarii bovinelor; 

DSVSA Vaslui 
Sef serviciu Permanent 

In anul  2016, au fost generate din BND. 
contracost, conform prevederilor legale un 

numar de  14406 pasapoarte bovine nou emise 
si  1883 pasapoarte bovine duplicat. 

100% 
87. Inregistrarea in Registrul National al 

exploatatiilor(RNE) a unitatilor de tip: 
comerciale de tip A, ferme comerciale, 
mijlocitori de afaceri. 

DSVSA Vaslui 
Sef serviciu permanent 

In  anul 2016,  s-au depus 70 dosare de 
solicitare/ inregistrare ca utilizatori SNIIA, 
respectiv  exploatatii comerciale de tip A. 

100% 
31. Gestionarea controalelor 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) 
88. 

 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 
Sef serviciu 

Stabilit de 
autoritatile centrale 

Conform prevederilor legale,  s-au incarcat un 
numar de 4417 exploatatii pentru verificare 
SMR. S-au realizat 4365 de controale in 
exploatatii de tip gospodaresc, exploatatii 
comerciale de tip A si exploatatii comerciale, 
si 2 exploatatii controlate in esantionul de 
supracontrol. Suplimentar APIA conform 
acordului de delegare a solicitat controlul  
pentru 52 exploatatii, cu termenul de finalizare 
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este 01.03.2017.  

32.  Controlarea implementarii  legisla iei sanitare veterinare din domeniul înregistr rii exploata iilor şi identific rii animalelor şi a procedurilor stabilite 
de ANSVSA; 
 
89. 

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 
Sef serviciu 

Permanent 

In anul 2016, s-au verificat: 
- 60 Circumscriptii Sanitare Veterinare de 
Asistenta;  
-5 abatoare 
-5 ferme bovine 
-1 ferma suine 
-2 exploatatii comerciale de tip A. 

33.   Asigur , prin examene specifice de laborator, realizarea 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 înregistrare a bovinelor, suinelor, 
ovinelor şi caprinelor şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguran ei alimentelor 
90.  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 
-Blutongue 
-Salmoneloze zoonotice pasari 
-Gripa aviara 
-Pesta porcina clasica 
-Encefalopatii  
spongiforme  
transmisibile 
-Anemie infectioasa ecvina 
-Bruceloza bovina 
-Tuberculoza bovina 

Dr.Nita Costel- Sef Laborator  
Dr.Damaceanu Ani 
 
 
Dr.Nita Costel  
Dr.Damaceanu Ani 
Dr.Damaceanu Ani 
Dr.Scarlatache Bogdan 
Dr.Damaceanu Ani 
Dr.Gogan Stelian  
Dr.Nita Costel 

trimestrial  
 

204,7% 
83% 
100% 

84,32% 
30% 

81,33% 
94% 
565% 
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91. 

  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 
 

Dr.Scarlatache Bogdan 
Dr.Bentu Mihaela 
Dr.Cirjan Claudiu 
Ing.Cotoranu Catalina 
Ing.Para Nina 
 
 
 

Trimestrial In anul  2016 s-au realizat   3146  analize 
microbiologice cu 10 probe neconforme 
pentru care s-au luat masurile legale , si  
560 probe examinate  pe profilul chimie 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 

34.  Implementare acte comunitare si legislatie sanitara veterinara referitoare la autorizarea / acreditarea laboratoarelor/ metodelor 

92. 

Participa la controale şi propune conducerii 
D.S.V.S.A., în condi iile legii, autorizarea , 
suspendarea sau interzicerea activit 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 

Dr.Nita Costel- Sef Laborator 
Dr.Scarlatache Bogdan 
Ing.Cotoranu Catalina 
Ing.Para Nina 
Dr.Cirjan Claudiu 
Dr.Bentu Mihaela 

 
 
 

Permanent 

S-au controlat 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 
Plan-13 
Realizat-13 
In urma evaluarii de supraveghere  RENAR 
LSVSA Vaslui a mentinut  acreditarea pentru 
76 de incercari conform Certificatului de 
acreditare Li 420 din 21.10.2014. 

35. Particip  la testele de competenta organizate de laboratoarele na ionale/ europene de referin  şi alte institu ii de profil 

93. Teste interlaborator pe domeniile 
morfopatologie, bacteriologie, virusologie, 
microbiologie alimentara, serologie, 
parazitologie, toxicologie, igiena mediului, 

Dr.Nita Costel- Sef Laborator 
Dr.Scarlatache Bogdan 
Dr.Damaceanu Ani 
Dr.Cirjan Claudiu 
Dr.Gogan Stelian 

Anual 

LSVSA Vaslui a participat la testele 
interlaborator organizate de IDSA si IISPV 
Bucuresti pe domeniul sanatatea animalelor si 
siguranta alimentelor.  
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examene fizico-chimice Dr.Sirghe Eugen 
Ing.Para Nina Ing.Cotoranu 
Catalina 
Dr.Bentu Mihaela 

36. Verific , pe baza procedurilor şi a algoritmului de evaluare elaborat de A.N.S.V.S.A. fezabilitatea planurilor de ac iune elaborate privind gestionarea 
popula iei câinilor f r  st pân 
94. 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 

Responsabil compartiment trimestrial 

Au fost efectuate 7 recontroale in adaposturile 
de caini fara stapan. 4 controale la adapostul 
de caini din municipiul  din Barlad si 3 
controale la adapostul de caini din municipiul 
Vaslui.  

95. 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 

Responsabil compartiment Trimestrul 

Au fost efectuate 7 recontroale in adaposturile 
de caini fara stapan. 4 controale la adapostul 
de caini din municipiul  din Barlad si 3 
controale la adapostul de caini din municipiul 
Vaslui.  
. 

APIA VASLUI 

Obiectivul nr.38 Pregatirea campaniei de primire cerere unica  de plata  an 2016 
 
96. - Verificarea instruirii personalului; 

- Verificarea modului de popularizarea in 
randul fermierilor prin campanie de 
presa, asigurarea materialelor necesare 
(afise, pliante, formulare cereri); 
instruire fermieri pentru depunere cerere 
IPA online; trimitere invitatii catre 

 
A.P.I.A Vaslui 

 
Februarie 2016 

Realizat 100% 
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fermieri; 

Obiectivul nr. 39 Campanie de primire a cererii unice plata an   2016 
 
97.        -  Monitorizarea si supervizarea  activitatii 

de acordare de sprijin fermierilor pentru 
depunere online, corecta si in termen a 
cererilor; verificarea si stabilirea concordantei 
intre amplasamentul parceleleor in teren si 
actele doveditoare ale dreptului de utilizare, in 
scopul evitarii suprapunerilor in IPA; 

 
A.P.I.A.Vaslui 

 

 
Martie – iunie 2016 

 
Realizat 100% 

Obiectivul nr. 40 Primirea , verificarea si aprobarea cererilor de plata conform actelor normative in vigoare. 
 
98. -Organizare campanii presa privind cresterea 

gradului de absorbtie a fondurilor comunitare 
-Primiri cereri 
-Verificari cereri 

A.P.I.A Vaslui 
Serviciul Masuri Specifice 

 

 
Permanent 

Realizat 100% 

Obiectivul nr. 41 Controale  si inspectii pe  teren 
 

 

99. -Pregatirea si intocmirea programului de 
realizare a controlului pe teren si a materialelor 
necesare. 
-Intocmirea listei de verificare. 
-Verificarea in teren a parcelelor esantionate. 

 
A.P.I.A Vaslui 

 
Permanent 

Realizat 100% 

100. Autorizarea la plata a cererilor privind platile 
directe pe unitatea de suprafata si a platilor 
nationale directe complementare(PNCD) 2015 

 APIA Vaslui 30.06.2016 Realizat 100% 

101. Primirea cererilor privind platile directe pe 
unitatea de suprafata si a platilor nationale 
directe complementare(PNDC)2016 

 APIA Vaslui 11.06.2016 Realizat 100% 

 
 
CAPITOLUL 6 – ENERGIE  
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

Obiectivul nr. 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 
care utilizează energie solara la Spitalul Municipal de 
Urgenta Elena Beldiman  Barlad 

Primaria 
Municipiului Barlad 

- Proiect in evaluare la AFM 

2 Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de  încălzire  la sediul primăriei O e ti 
+ coala generală O e ti, comuna O e ti , județul Vaslui 

Primaria comunei 
Osesti 

- Proiect in evaluare 

3 Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de  încălzire  la coala generală Buda, 
comuna O e ti , județul Vaslui 

Primaria comunei 
Osesti 

- Proiect in evaluare 

4 Construire parc fotovoltaic sat Maraseni, comuna Stefan 
cel Mare 

SC HIDRO 
ENERGY 
CONSTRUCT 
BUCURESTI 

2017 Autorizatie de construire 

5 Construire parc fotovoltaic 1 si  2 Duda Epureni SC CAMP DE 
SOARE SRL 

2017 Autorizatie de construire 

6 Parc eolian Serbotesti SC Gardenlake 
North SRL 

2017 Autorizatie de construire 

7 Parc eolian Tacuta, Danesti, Codaesti SC Delta Wind SRL 2017 Autorizatie de construire 
  
 
CAPITOLUL 7 - TRANSPORTURI I INFRASTRUCTUR   
  

Nr. 
crt. Actiunea 

Entitatea 
implicata in 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Stadiul implementarii 

PROGRAMUL PRIVIND LUCR RILE CE SE EXECUT  PE DRUMURILE JUDE ENE 
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1. Realizarea unei re ele de drumuri care s  conduc  la cresterea standardului de viat   a locuitorilor din jude ul Vaslui 
1. Reabilitare DJ 245 : DN 24(Bârlad) – Drujeşti – Băcani – 

Vulpăşeni – Ghicani – Alex. Vlahu ă – Buda – Morăreni –Floreşti 
– Oprişi a (DN 2F), Km 22 + 700 – 33 + 200 ( L 10,500 Km) 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 90% 

2. Reabilitare si modernizare DJ 245L:  DN 24(Costeşti)- Fruntişeni- 
Chişcani –Pâîrveşti –Mănăstirea Pârveşti km 0+000 – 9+ 920 
L=9,920km 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 45% 

3. Reabilitare şi modernizare DJ 244 J: DN 24 A(Epureni) – Horga, 
km 0+000 -6+250  L=6,250km 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 65% 

4. Reabilitare si modernizare DJ 245: km 37+310 – 40+310 L= 
3,00km 

Cosiliul jude ean 
Vaslui 

2016 0 

5. Reabilitare i modernizare drum județean DJ 242 F: Trestiana – 
(DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstirea Grăjdeni, km 0+000 – 13+900 
(L = 13,900 km) ” 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 71,2% 

6. Reabilitare şi modernizare drum jude ean DJ 245 A: Muntenii de 
Jos (DN 24) – Lipovă  - Suceveni – Bogdana – Similişoara – 
Gavanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca 
Siliştea - Iana, km 37+310 – 40+310 (L = 3,000 km) ” 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 30% 

7. Reabilitare si modernizaree DJ 245 B: Gherghesti (DJ 245A- 
Corodesti)- Draxeni –Rugaria- Ivăneşti(DH 2F), km 000-2+000 
L= 2,00 km 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 60% 

8. Reparatii pod pe DJ 244 I, localitatea Sără eni Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 9% 

9. Reabilitare şi modernizare drum jude ean DJ 207 J: DJ 207 E  
(Deleşti) – Băle ti - Fâstâci, km 0+000 – 7+693(L= 7,693Km) 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 3% 

10. Reabilitare şi modernizare drum jude ean DJ 284: DN 24 B (Hu i) 
– Epureni – Duda – Pâhne ti – Fundătura – Arsura – DN 28 
(Ghermăneşti), km 0+000 – 2+650; km 4+400 – 19+400; km 
23+450 – 25+500; km 25+500 – 27+079  (L = 21,279 km) ” 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 48% 

11. Proiectare (PT + DDE) şi execu ie - Reabilitare şi modernizare 
drum jude ean DJ 207 H: DN 2 F  (Vaslui) – Fabrica Ceramica – 
Chi oc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii, km 4+200 – 6+700 
(L = 2,500 km) 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 0 

12. Proiectare (PT + DDE) şi execu ie - Reabilitare şi modernizare 
drum jude ean DJ 243 C: DJ 243 (Mărăşeşti) – Voineşti, km 
0+000 – 5+102 (L = 5,102 km) ” 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 0 

13. Proiectare (PT + DDE) şi execu ie - Reabilitare şi modernizare Consiliul jude ean 2016 0 
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drum jude ean DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălăieşti) – Avere ti, km 
0+000 – 2+500 (L = 2,500 km) ” 

Vaslui 

14. “ Proiectare (PT + DDE) şi execu ie - Reabilitare şi modernizare 
drum jude ean DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) – Sără eni – 
Măluşteni – DC 67, km 4+600 – 9+100 (L = 4,500 km) 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 0 

15 Proiectare (PT + DDE) şi execu ie - Reabilitare şi modernizare 
drum jude ean DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de 
Sus – DJ 244 A (Idrici de Sus), km 8+680 – 12+180 (L = 3,500 
km) 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 0 

16. Proiectare (PT + DDE) şi execu ie - Reabilitare şi modernizare 
drum jude ean 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) 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 1% 

17. Proiectare (PT + DDE) şi execu ie - Reabilitare i modernizare 
drum jude ean DJ 246 A: DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – 
Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+311 – 5+834 (L = 4,523 km) 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 0 

18. Proiectare (PT + DDE) şi execu ie - Reabilitare şi modernizare 
drum jude ean DJ 248 A: Limită jude  Iaşi – Siliştea – Huc – 
Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oşeşti), km 60+325 – 
61+825 (L = 1,500 km) ” 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 0 

19. Reabilitare şi modernizare drum jude ean DJ 244 K: DN 24 
(Munteni de Sus) – Tanacu – Băl a i – Crăsnăşeni – Leoşti – 
Vine eşti – Olteneşti – Zgura, km 18+170 – 34+610 (L = 16,440 
km) ” 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 Realizat 76% 

 
 
 
CAPITOLUL 8 – DEZVOLTARE SOCIAL  
 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
 

Institu ia responsabil  
 

Termen de 
realizare 

Stadiul implementarii 

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 

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

Au beneficiat de servicii de mediere, in vederea ocuparii unui 
loc de munca un numar de 10.924 de someri aflati in evidenta 
AJOFM Vaslui. 
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corespunzator cu pregătirea, aptitudinile, 
experien a şi interesele acestora 

2. Organizarea burselor locurilor de muncă  AJOFM Vaslui Trim.II, trim.III, In anul 2016 au fost organizate de catre Agentia Judeteana 
pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui un numar de 3 burse 
ale locurilor de munca si anume: bursa generala a locurilor de 
munca, bursa locurilor de munca pentru absolventi si o 
minibursa a locurilor de munca in domeniul constructiilor. La 
aceste burse au participat un numar de  84 agenti economici 
din intregul judet, care au oferit un numar de 659 locuri de 
munca vacante pentru femei, absolventi, persoane cu 
handicap, persoane peste 45 de ani, tineri supusi riscului 
marginalizarii si excluziunii sociale precum si pentru alte 
categorii de persoane aflate in cautarea unui loc de munca.   
La aceste actiuni au participat un numar de 2348 persoane. 

3. Informarea şi consilierea în carieră AJOFM Vaslui Trim.I, trim.II, 
trim.III, trim.IV 

De serviciile de informare i consiliere profesională au 
beneficiat 8.536 persoane nou intrate în evidența agenției. 
Numărul total de persoane care au beneficiat de informare i 
consiliere în anul 2016 au fost de 20.696 persoane din care 
12.610 sunt persoane revenite din alte luni. Dintre persoanele 
nou inregistrate informate si consiliate prin AJOFM Vaslui 
60,62 % au fost barbati (5174 persoane) si 39,38% femei 
(3.362 persoane). 

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 

In perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, s-au organizat 52 
cursuri la care au fost înscrişi 1009 cursan i (51 cursuri 
pentru 996 şomeri şi 1 curs pentru 13 de inu i). 

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 

In scopul prevenirii somajului de lunga durata si stimularii 
somerilor de a se incadra in munca inainte de expirarea 
perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare 
necesare acordarii de alocatii pentru 213 someri, din care 93 
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femei.  
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 

Până la sfarsitul anului 2016 a fost încadrate prin 
subventionarea unui loc de munca un număr de  368 persoane 
peste 45 de ani si   
26 persoane care mai au 5 ani pana la pensie. 
 Au fost stimulati in vederea incadrarii in munca a tinerilor 
aflati in situatie excluderii si marginalizarii sociale un numar 
de 8 de agenti economici ce au incadrat in munca, conform 
Legii 116/2002, 8 de tineri . 
De asemenea, au fost incadrati prin subventionarea locurilor 
de munca un numar de 39 de absolventi ai institutiilor de 
invatamant. 

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 

În anul 2016 consilierul EURES din cadrul A.J.O.F.M. 
Vaslui a înregistrat în baza de date a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă în străinătate un număr de 124 de 
persoane, a informat, îndrumat si furnizat sfaturi potențialilor 
lucrători mobili, asupra ofertei de muncă disponibile în 
spațiul european, respectiv a ofertelor de pe portalul EURES, 
precum i a condițiilor de muncă i de viață din Spațiul 
European, unui număr de 283 de persoane i a oferit 
consiliere i suport, in vederea realizării CV-ului i postarea 
acestuia pe portalul EURES, unui număr de 53 de persoane. 
În anul 2016 au obținut un loc de muncă în străinătate prin 
rețeaua Eures un număr de 66 persoane după cum urmează: 
17 persoane au obținut un loc de muncă în Portugalia, 1 
persoană a obținut loc de muncă in Germania i 48 persoane 
au obținut loc de muncă în Spania. 

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 

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

Pagina de internet a fot in permanenta actualizata. De 
asemenea, pentru o mai buna promovare a serviciilor AJOFM 
Vaslui a fost create si pagina de facebook a agentiei: 
www.facebook.com/ajofm.vaslui , pagina actualizata in 
permanenta. 
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serviciile oferite, programele şi 
activită ile din cadrul AJOFM Vaslui 
Desfasurarea de activitati de promovare a 
serviciilor oferite de AJOFM Vaslui 

Obiectivul nr. 4 - Înt rirea colabor rii interinstitu ionale la nivel jude ean 
9. Dezvoltarea de parteneriate 

interinstitu ionale la nivel jude ean 
AJOFM Vaslui Trim.I, trim.II, 

trim.III, trim.IV 
AJOFM Vaslui a incheiat in protocol de colaborare cu 
Asocia ia Novapolis – Centrul de Analize şi Ini iative pentru 
Dezvoltare in cadrul proiectului „INTEGRARE+: Servicii i 
asistență pentru migranți în Regiunea 2”, finan at prin 
Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație i 
Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), 
gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne –
Direc ia Fonduri Externe Nerambursabile. 

ITM VASLUI 
Obiectivul nr. 5 Reducerea inciden ei fenomenului de munc  la negru şi a efectelor negative în plan economico-social, respectarea de catre angajatori ale 
altor prevederi legale din Codul Muncii   si din HG 500/2011, privind registrul general de evidenta al salariatilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare        
10. 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, 

ITM VASLUI 
(SERVICIUL DE 
INVESTIGARE A 

FRAUDELOR) 
 

 

01.01.2016 -
31.12.2016 

 
 
 
 
 
 

- actiuni de control: 928 angajatori cu 34759 salariati din care 
16265 femei si 35 tineri; 
- nr. total de angajatori sanctionati - 160; 
- nr. total de sanctiuni - 184, din care: 
       amenzi - 122, in valoare totala de 1531600 lei;  
       avertismente - 62; 
- nr. angajatori sanctionati pentru munca fara forme legale de 
angajare: 79; 
- nr. infractiuni - 6, din care 2 pentru folosirea minorilor fara 
contract individual de munca, 2  infractiuni pentru 
nerespectarea prevederilor legale privind conditiile de munca 
pentru tineri, i 2 infracțiuni pentru primirea la muncă a mai 
mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de 
muncă. Pentru toate faptele de mai sus au fost sesizate 
organele de cercetare penala;  
- nr. de persoane identificate fara a avea forme legale de 
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discoteci, jocuri de noroc, unită i de 
comer  cu program non stop, unită i 
distribu ie carburant), grădini e cu 
program prelungit). 

angajare: 150, din care 31 femei si 4 tineri; 
- valoare amenzilor aplicate pentru primirea la munca a pers. 
fara a le incheia CIM: 1.260.000 lei. 
Domenii de activitate in care s-au identificate persoane fara CIM
Comert si alimentatie publica: 26 angajatori la care au fost 
depistate 29 persoane, din   care 8 femei, valoarea totala a 
amenzilor aplicate fiind de 290000 lei; 
Transport cu taxiuri si transport rutier de marfuri: 16 angajatori
care au fost depistate 20 persoane, valoarea totala a amenzilor 
aplicate fiind de 200000 lei; 
Constructii: 18 angajatori la care au fost depistate 41 persoane, 
valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 410000 lei; 
Intretinere si reparatii auto: 3 angajatori la care au fost depistate
persoane, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 20000 le
Cresterea ovinelor, porcinelo, bovinelor: 3 angajatori la care au
fost depistate 5 persoane, valoarea totala a  amenzilor aplicate f
de 50000;  
Lucrari de tamplarie si dulgherie: 3 angajatori la care au fost 
depistate 8 persoane,valoarea totala a amenzilor aplicate fiind d
80000 lei; 
Confectii incaltaminte – 3 angajatori la care au fost depistate 9 
persoane, valoarea totala fiind de 90000 lei; 
Productie vegetala – un angajator la care au fost depistate 1 
persoana, valoarea totala fiind de 10000 lei; 
Activitati turistice – un angajator la care a fost depistata 1 
persoana, valoarea totala fiind de 10000 lei; 
Prestari servicii: 2 angajatori la care au fost depistate 5 persoan
valoarea totala fiind de 50000 lei; 
Lucrari de instalatii electrice: un angajator la care a fost depista
persoana, valoarea totala fiind de 10000 lei; 
Pescuit in ape dulci: un angajator la care au fost depistatae 2 
persoane, valoarea totala fiind de 20000 lei; 
Recuperarea materialelor reciclabile: un angajator la care au fos
depistate 2 persoane, valoarea totala fiind de 20000 lei; 
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a 
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desfasoarat pe parcursul întregului an) 
11. Verificarea modului în care angajatorii 

respectă prevederile Codului Muncii - 
Legea nr.53/2003, republicată, 
modificată şi completată  

ITM VASLUI 
 

 

01.01.2016-
31.12.2016 

 

Nr. angajatori sanctionati pentru incalcarea altor prevederi 
legale din Codul Muncii: 31; 
- nr. sanctiuni contraventionale aplicate: 37, din care  17 
amenzi in valoare totala de 40300  lei, si 20 de avertisment; 
Sanctiunile au fost aplicate pentru nerespectarea urmatoarelor 
prevederi legale: 
- pentru incalcarea prevederilor legale privind munca de 
noapte o amenda in valoare de 1500 lei; 
-  pentru incalcarea prevederilor legale privind evidenta 
orelor de munca trei amenzi in valoare de 4500 lei; 
-  pentru neinmanarea unui ex. din CIM salariatului cu o zi 
anterioara inceperii activitatii două amenzi in valoare de 3000 
lei.  
-  pentru nerespectarea prevederilor legale privind repausul 
saptamanal, munca suplimentara, au fost aplicate 3 amenzi în 
valoare de 5000 lei; 
- pentru nerespectarea prevederilor legale privind garantarea 
în plată a salariului minim brut pe țară au fost aplicate 3 
amenzi în valoare de 1300 lei. 
-  pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea 
zilelor de sărbători legale 5 amenzi în valoare de 25000 lei. 
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a desfasoarat 
pe parcursul întregului an) 

12. Verificarea respectării de către agen ii de 
muncă temporară a prevederilor H.G. 
nr.1256/2011 privind condi iile de 
func ionare precum şi procedura de 
autorizare a agentului de muncă 
temporară. 

ITM VASLUI 
 

01.01.2016-
31.12.2016 

 

In  2016, la nivelul jud. Vaslui, nu s-au identificat sau 
inregistrat la ITM Vaslui, agenti de munca temporara. 

13. Ac iune privind respectarea prevederilor 
legale privind contractele individuale de 
muncă cu timp par ial, art. 103-107, din 
Legea nr. 53/2003, republicată, cu 

ITM VASLUI 
 

01.01.2016-
31.12.2016 

 

In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, Inspectoratul Teritorial 
de Munca Vaslui, in cadrul actiunilor de control efectuate, a 
fost verificat si modul in care angajatorii respecta prevederile 
art. 103 - 107  din Legea nr.53/2003, republicată, modificată 
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modificările ulterioare. 
 

şi completată cu privire la contractele individuale de muncă 
cu timp par ial. 
Astfel, pe parcursul anului 2016 inspectorii de muncă au 
identificat 125 angajatori care nu respectau prevederile art. 
105 din Legea nr. 53/2003, modificată, elementele 
contractelor individuale de muncă cu timp par ial, cu privire 
la durata muncii şi repartizarea programului de lucru fie 
nefiind prevăzute, fie nefiind respectate şi/sau nerespectarea 
inderdic iei de a efectua ore suplimentare. Acestora li s-au 
dispus 125 de măsuri de intrare în legalitate, iar de la data 
controlului, contractele de muncă amintite au fost 
considerate a fi încheiate pentru normă întreagă.  
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a desfasoarat 
pe parcursul întregului an) 

14. Ac iune privind respectarea prevederilor 
legale privind salariul minim brut pe ară, 
garantat în plată şi plata salariului, art. 
164 - 171 din Legea nr. 53/2003, 
republicată, cu modificările ulterioare. 

ITM VASLUI 
 

01.01.2016-
31.12.2016 
 

În anul 2016 inspectorii de muncă, în cadrul controalelor 
efectuate fie în urma sesizărilor şi reclama iilor, fie în 
controalele tematice şi de fond planificate, au verificat şi 
modul de respectare a prevederilor legale privind salariul 
minim brut pe ară garantat în plată şi plata salariului, art. 
164-171 din Legea nr. 53/2003, republicată, modificată şi 
completată. Au fost identifica i 3 angajatori, care nu 
respectau prevederile legale privind  salariul minim brut pe 
ară garantat în plată şi plata salariului, ace tia fiindu-le 

aplicate trei amenzi în valoare de 1300 lei. 
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a desfasoarat 
pe parcursul întregului an) 

14. Verificarea modului în care angajatorii 
respectă prevederile H.G. nr.500/2011 
privind  registrul general de eviden ă a 
salariaților, modificată şi completată. 

ITM VASLUI 
 

 

01.01.2016-
31.12.2016 

 
 
 

- actiuni de control: 920 angajatori;  
- nr. angajatori sanctionati:32 
- nr. sanctiuni aplicate:34 din care 17 amenzi in valoare totala 
de 151300 lei si 17 avertismente; 
- nr. masuri dispuse: 269; 
Sanctiunile aplicate au fost pentru incalcarea urmatoarelor 
prevederi legale din HG 500/2011, republicta: 
-pastrarea la sediu a REVISAL; 
-eliberarea de acte solicitate de angajati; 
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-lipsa dosarelor de personal; 
-transmiterea revisal in termen; 
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a desfasoarat 
pe parcursul întregului an) 

Obiectivul Nr. 6 Sus inerea egalit ii de şanse între femei şi b rba i (salarizare) 
15. Verificarea modului în care angajatorii 

respectă prevederile Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărba i, republicată. 

ITM VASLUI 
 

01.01.2016-
31.12.2016 

 

- actiuni de control: 8 angajatori; 
Nu s-au constatat abateri de la prevederile  Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărba i, republicată.  
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a desfasoarat 
pe parcursul întregului an) 

Obiectivul Nr. 7 Asigurarea protec iei persoanelor cu handicap 
16. Verificarea modului de respectare de 

către angajatori a prevederilor art. 78 
alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 
privind protec ia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată. 

ITM VASLUI 
 

 

01.01.2016-
31.12.2016 

 

- actiuni de control: 26 angajatori; 
În urma abaterilor constatate de la prevederile  art. 78 alin. 2 
şi 3 din Legea nr. 448/2006  republicată, au fost dispuse un 
număr de 14 măsuri la un număr de 9 angajatori care nu 
respectau aceste prevederi. 
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a desfasoarat 
pe parcursul întregului an) 

Obiectivul Nr.8  Protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate 
17. Verificarea modului în care agen ii 

economici respectă prevederile Legii 
nr.156/2003 privind protec ia cetă enilor 
români care lucrează în străinătate, 
republicată. 

ITM VASLUI 
 

01.01.2016-
31.12.2016 

In anul 2016, la nivelul jud. Vaslui, nu s-au inregistrat 
sesizari de incalcare a prevederilor Legii nr.156/2003 privind 
protec ia cetă enilor români care lucrează în străinătate, 
republicată. 

18. Verificarea modului în care angajatorii 
respectă prevederile Legii nr. 344/2006 şi 
a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea 
salaria ilor în cadrul prestării de servicii 
transna ionale. 

ITM VASLUI 
 

01.01.2016-
31.12.2016 

In anul 2016, la nivelul jud. Vaslui, a fost inregistrat la ITM 
Vaslui, un singur salariat detasat in cadrul prestarii de servicii 
transnationale. Nu s-au constatat abateri de la prevederile 
legale în vigoare. 

19. Verificarea modului în care angajatorii 
respectă prevederile Directivei 96/71/CE 

ITM VASLUI 
 

01.01.2016-
31.12.2016 

 

In anul 2016, la nivelul jud. Vaslui, a fost inregistrat la ITM 
Vaslui, un singur salariat detasat pe teritoriul României, in 
cadrul prestarii de servicii transnationale. Nu s-au constatat 
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privind detaşarea lucrătorilor în cadrul 
furnizării de servicii. 

 abateri de la prevederile legale în vigoare. 

Obiectivul Nr. 9 Incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul romaniei 
20. 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. 

 ITM VASLUI 
 (BIROUL PTR. 

EMIGRARI VASLUI) 

01.01.2016-
31.12.2016 

 
 

In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, inspectorii de muncă, 
la solicitarea lucratorilor Biroului pentru imimigraări, au 
efectuat o acțiune de control, in colaborare cu ace tia, nefiind 
constatate abateri de la prevederile legale. Cu ocazia 
controalelor efectuate pe parcursul anului a fost identificat un 
cetă ean străin care lucra pe teritoriul României fără a avea 
aviz de muncă şi fără contract individual de muncă. 
Angajatorul a fost sanc ionat contraven ional cu amendă în 
valoare de 10.000 lei, pentru primirea la muncă a unei 
persoane fără a i se încheia contract individual de muncă. 
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a desfasoarat 
pe parcursul întregului an) 

Obiectivul Nr.10  Exercitarea unor activitati cu caracter ocazional 
21. Verificarea modului în care angajatorii 

respectă prevederile Legii nr. 52/2011, 
privind exercitarea unor activită i cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
modificată şi completată  şi a normelor 
de aplicare a acesteia. 

ITM VASLUI 
 

01.01.2016-
31.12.2016 

 

In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, in cadrul controalelor 
efectuate de inspectorii de munca au fost verificati 26 
angajatori din perspectiva modului in care se respecta 
prevederile art. 78 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 privind 
protec ia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată. 
Cu ocazia controalelor au fost identifica i 9 angajatori care 
nu aplicau prevederile art. 78 din Legea nr. 448/2006, alin. 2 
şi 3, acestora fiindu-le dispuse 14 măsuri obligatorii de 
intrare în legalitate. 
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a desfasoarat 
pe parcursul întregului an) 

Obiectivul Nr.11  Initiativa negocierii contractelor colective de munca - obligatia angajatorilor care au peste 21 salariati 
22. Verificarea modului în care angajatorii 

respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2  
din Legea dialogului social nr.62/2011, 
republicată 

ITM VASLUI 
 

01.01.2016-
31.12.2016 

 

- actiuni de control: 174 angajatori 
- au fost trasate 75 de masuri, privind obligatia angajatorilor 
de a initia negocierea CCM. ; 
Procent de realizare actiune – 100% (actiunea s-a desfasoarat 
pe parcursul întregului an) 
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Casei Jude ene de Pensii Vaslui 

 
Obiectivul nr. 12 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  

În anul 2016 au fost înregistrate 4474 cereri noi de înscriere 
la pensie i  4605  cereri de modificare de drepturi de pensie 
(recalculări, schimbări de grad, sistări de pensie, suspendări 
de pensie, modificare număr urmaşi, revizuiri ale dosarelor 
din oficiu). 
Pe categorii de pensii, situa ia cererilor de înscriere la pensie 
înregistrate în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, se prezintă 
astfel:  

 1797 cereri de înscriere la pensie de limită de 
vârstă; 

 722 cereri de acordare a pensiei anticipate şi 
anticipate par iale; 

 1268 cereri de înscriere la pensie de 
invaliditate; 

 687 cereri de acordare a pensiei de urmaş.  
De asemenea, au fost înregistrate 372 cereri de acordare a 
unor indemniza ii în baza legilor speciale (DL 118/1990, 
Legea 578/2004, Legea 309/2002). 
În perioada ianuarie -decembrie  2016 au fost stabilite un 
număr de 4419 dosare noi de pensie şi au fost solu ionate un 
număr 5652 de cereri de modificare de drepturi de pensie 
(recalculări, schimbări de grad, sistări de pensie, suspendări 
de pensie, modificare număr urmaşi, revizuiri ale dosarelor 
din oficiu). 
Pe categorii de pensii, situa ia deciziilor de înscriere la pensie 
emise în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, se prezintă astfel:  

 1777 decizii de înscriere la pensie de limită de 
vârstă; 

 711 decizii de acordare a pensiei anticipate şi 
anticipate par iale; 
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 1257 decizii de înscriere la pensie de 
invaliditate; 

 674 decizii de acordare a pensiei de urmaş.  
De asemenea, au fost emise 83 decizii de acordare a unor 
indemniza ii în baza legilor speciale (DL 118/1990, Legea 
578/2004, Legea 309/2002), şi 398 decizii de respingere. 
In anul 2016 au fost înregistrate i transmise spre soluționare 
Comisiei  Centrale de Contestații din cadrul C.N.P.P 
Bucure ti, un număr de 50 contestații, formulate împotriva 
deciziilor de pensionare. 

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  

Activitatea de plă i presta ii desfă urată în perioada 1 
octombrie- 31 decembrie 2016, poate fi sintetizată după cum 
urmează: 
Nr.  total de tranzac ii,27937 din care: 

 Nr. pensionari pentru care s-au reordonan at pensii 
neachitate:958. 

 Nr. dosare de pensie şi indemniza ii transferate în alte 
jude e 257 

 Nr. dosare de pensie şi indemniza ii preluate de la alte 
jude e 94 

 Nr. dosare de pensie la care s-au făcut popriri 7953 
 Nr. documente supuse vizei CFP:  23328. 
 Nr. dosare de pensie pentru care s-au emis şi 

scaden at certificate de via ă  si procuri.2215 
 Nr. adeverin e privind calitatea de pensionar:  3125 

In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, la nivelul Casei 
Jude ene de Pensii Vaslui au fost acordate un număr de 4501 
ajutoare de deces, în valoare totală de  
lei.  
 

25. Informarea permanentă a personalului 
privind modificările legislative  din 

Casa Județeană de Pensii 
Vaslui, Direcția Stabiliri 

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

Toate modificările legislative, precum şi notele transmise de 
direc iile de specialitate din cadrul C.N.P.P Bucure ti se 
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domeniul propriu de competen ă Plăți Pensii IV  comunică în cel mai scurt timp compartimentelor din cadrul 
Direc iei Stabiliri Plă i Presta ii şi Casei Locale Bârlad. To i 
func ionarii publici implica i iau la cunoştin ă prin semnătură 
despre fiecare modificare în vederea aplicării unitare a noilor 
prevederi legale. 

    Obiectivul nr. 13.   Cre terea calit ii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii. 
26. Revizuirea standardelor de timp pentru 

solu ionarea unei cereri prin reducerea 
numărului de cereri soluționate peste 
termenul legal i 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 

In anul 2016, au fost soluționate peste termenul legal de 45 
de zile un număr de 629  de cereri, respectiv 14,23% din 
numărul total de cereri soluționate. 
In anul  2016, timpul mediu de soluționare a cererilor de 
înscriere nouă la pensie a fost de 35,88 zile.  
 

Obiectivul nr. 14.    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 
publice 

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

In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost elaborate 42 de 
informări de presă. S-a monitorizat mass-media în 
permanen ă, fiind aduse la cunoştin a Casei Na ionale de 
Pensii Publice Bucure ti toate materialele publicate şi/sau 
difuzate de presa scrisă şi audio vizuală. 

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  

S-a acordat o aten ie sporită activită ii de comunicare şi de 
informare a beneficiarilor serviciilor oferite de C.J.P Vaslui 
astfel încât aceasta să fie agreabilă, decentă, profesională; de 
asemenea s-a ac ionat în direc ia reducerii efortului şi 
timpului afectat de contribuabil rezolvarii problemelor 
precum şi a stress-ului acestuia. 
Func ionarii C.J.P. Vaslui însărcina i cu activitatea de 
rela ionare cu publicul depun eforturi semnificative în 
direc ia ridicării nivelului de cunoaştere a cetă enilor atât în 
ceea ce priveşte drepturile pe care le au cât şi cu privire la 
obliga iile ce le revin. 

29. Întâlniri periodice cu reprezentan ii Casa Județeană de Pensii trim. I, trim. II, Casa Jude eană de Pensii Vaslui a ini iat o serie de ac iuni de 
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organiza iilor patronale, sindicale şi de 
pensionari. 

Vaslui, Compartimentul de 
Comunicare i relații 
publice 

trim. III i trim. 
IV  

informare a cetă enilor, pensionarilor, asigura ilor sistemului 
public de pensii, cu privire la modificările legislative în 
domeniul pensiilor publice.  
În anul 2016 s-au desfăşurat periodic întâlniri cu pensionarii 
din municipiul Huşi, oraşul Negreşti şi localită ile limitrofe. 

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  

Se organizează întâlniri de lucru cu participarea tuturor 
angaja ilor sau, pe compartimente de specialitate, pentru 
dezbaterea noilor acte normative, a îndrumărilor primite de la 
C.N.P.P Bucure ti, pentru stabilirea unor proceduri de lucru 
sau pentru analizarea rezultatelor activită ilor desfăşurate 
într-un anumit interval sau a celor generate de punerea în 
aplicare a unei anumite dispozi ii legale în vederea gestionării 
operative şi eficiente a legisla iei din domeniu şi a 
documentelor specifice 

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  

Actualizarea portalului de informare şi comunicare 
www.pensiivs.ro prin publicarea permanentă a informa iilor 
de interes general reprezintă o preocupare importantă a 
institu iei noastre; se întreprind ac iuni astfel încât întregul 
volum de informa ii prezentat  pe site să fie permanent 
actualizat. 

Obiectivul nr. 15.    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 

Consilierea, îndrumarea, informarea solicitan ilor din 
categoria lucrătorilor migran i, în aplicarea legisla iei în 
domeniul coordonării sistemelor de securitate social, se 
realizează zilnic, la cerere, atât la nivelul Compartimentului 
Pensii Interna ionale cât şi prin audien ele acordate de 
directorul executiv adjunct; 

Obiectivul nr. 16.    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 
Casa Județeană de Pensii 
Vaslui, Compartiment 

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

În perioada ianuarie  –decembrie  2016 au fost înregistrate 31 
accidente de muncă, dintre care 19 cu incapacitate temporară 
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boli profesionale. AMBP IV de muncă, 9 cazuri cu invaliditate i 3 cazuri de deces; 
cheltuielile totale efectuate cu accidente de muncă, în 2016 
au fost de  101285,8  lei. 
În perioada 01.01.2016 -31.12.2016  au fost înregistrate  1 
cazuri de BP. 

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 

În 2016, prin intermediul Compartimentului de accidente de 
muncă şi boli profesionale, s-au efectuat vizite pentru 
informarea angajatorilor asupra func ionării sistemului de 
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale  şi s-
au derulat activit i de prevenire la un număr de  angajatori 
26 angajatori, au fost întocmite 64 Tablouri de prevenire pe 
post de lucru şi au fost propuse un număr de 2834 m suri 
de prevenire şi de securitate. 

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 

In anul 2016 au fost organizate patru întâlniri de informare a 
angajatorilor la care au participat 4 angajatori din jude . 

Obiectivul nr. 17.   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 

In cadrul activită ii de expertizare medicală au fost aplicate 
cu rigurozitate criteriile medicale pentru stabilirea gradului de 
invaliditate. Astfel, în perioada 01.01.2016-31.12.2016 au 
fost emise 1031 decizii medicale noi de încadrare în grad de 
invaliditate. Analizând datele referitoare la numărul de 
pensionari se constată  o scădere a numărului de beneficiari 
de pensii de invaliditate. Astfel, faţă de aceeaşi perioadă a 
anului 2015 numărul pensionarilor de invaliditate este mai 
mic cu 502 pensionari. Cauze posibile ale scăderii numărului 
de beneficiari de pensii de invaliditate;-trecerea – din oficiu- 
de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă;-
modificarea criteriilor de încadrare în grad de invaliditate;  

Obiectivul nr  18. Eficientizarea activit ii sistemului public de pensii prin îmbun t irea comunic rii cu beneficiarii acestui sistem,  reducerea costurilor 
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aferente furniz rii serviciilor publice. 
37. Îmbunătățirea continuă a sistemului 

informatic integrat care asigură 
furnizarea de servicii publice electronice 
beneficiarilor sistemului public de pensii. 

Casa Județeană de Pensii 
Vaslui, Compartimentul de 
Comunicare i relații 
publice, Compartimentul de 
Informatică evidență 
contribuabili 

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

Aplica ia informatică E.P.BAS este finalizată pentru 
soluționarea  înscrierilor noi la pensie şi par ial implementată  
pentru soluționarea cererilor de recalculare. 

Obiectivul nr.  19.   Îmbun t irea gestiunii documentelor în  Casa Teritorial  de Pensii 
38. Implementarea unei soluții informatice 

pentru managementul documentelor. 
Casa Județeană de Pensii 
Vaslui, Compartimentul de 
Comunicare i relații 
publice, Compartimentul de 
Informatică evidență 
contribuabili 

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

In instituțiile din sistemul C.N.P.P este utilizat sistemul 
informatic DOMINO, de management al documentelor.  
Sistemul DOMINO  a fost realizat prin implementarea 
proiectului ”Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa 
Națională de Pensii Publice i instituțiile sale subordonate” 
finalizat la data de 07.04.2015. 

Obiectivul nr. 20.  Asigurarea infrastructurii de comunica ii i securitatea bazelor de date   
39. Auditarea rețelei CTP. Casa Județeană de Pensii 

Vaslui, Compartimentul de 
Informatică evidență 
contribuabili 

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

Casa Județeană de Pensii Vaslui are în dotare un număr de 6 
servere, 65 stații de lucru, 20 imprimante, 1 copiator, 2 UPS, 
2 scanere i 4 multifuncționale. 

40. Adoptarea unui Regulament General de 
Securitate. 

Casa Județeană de Pensii 
Vaslui, Compartimentul de 
Informatică evidență 
contribuabili 

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

Realizat 100% 

Obiectivul nr.21 .  Reducerea num rului de contesta ii formulate împotriva deciziilor de pensii  şi ale drepturilor prev zute de legi speciale  
41. Îmbunătă irea activită ii de verificare  a 

deciziilor emise pentru reducerea 
numărului de erori. 

Casa Județeană de Pensii 
Vaslui, Direcția Stabiliri 
Plăți Pensii 

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

Lunar, prin alegerea unui eşantion din deciziile emise, se 
verifică corectitudinea şi legalitatea deciziilor emise . În cazul 
cererilor de recalculare,  se verifică toate drepturile acordate 
de la stabilirea ini ială a acestora .  
In perioada ianuarie  - decembrie  2016 s-au verificat  285 de 
decizii de pensie si nu s-au depistat cazuri de stabilire a 
prejudiciilor. 

107 
 



42. Acordarea de audiențe, în vederea 
clarificării unor aspecte rezultate din 
neînțelegerea modului de calcul . 

Casa Județeană de Pensii 
Vaslui, Direcția Stabiliri 
Plăți Pensii 

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

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 s-au înscris în audien ă 
un număr de 1143 de persoane. Problemele semnalate de 
cetă eni constituie o prioritate pentru  conducerea  Casei 
Jude ene de Pensii Vaslui. Astfel, orice informare primită din 
partea contribuabililor este tratată cu maximă responsabilitate 
şi se fac eforturi atât pentru identificarea sursei generatoare 
de nemul umiri cât şi pentru înlăturarea sau diminuarea 
acestora. 

Obiectivul nr.22. Clarificarea unitar  a unor aspecte ap rute în procesul de solu ionare a problematicii specifice, la nivelul CNPP i CTP  
43. 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 

Se intocmesc şi transmit Casei Na ionale de Pensii Publice  
adrese prin care se solicită clarificări sau puncte de vedere cu 
privire la situa iile noi apărute pentru care există divergen e 
de opinii în rezolvarea acestora sau dacă legisla ia este 
interpretabilă. 
Toate modificările legislative, precum şi notele transmise de 
direc iile de specialitate din cadrul C.N.P.P se comunică în 
cel mai scurt timp compartimentelor din cadrul Direc iei 
Stabiliri Plă i Presta ii şi Casei Locale Bârlad. To i 
func ionarii publici implica i iau la cunoştin ă prin semnătură 
fiecare modificare în vederea aplicării unitare a noilor 
prevederi legale. 

Obiectivul nr. 23. Modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific rile şi complet rile ulterioare   
44. Participare activă prin transmiterea 

CNPP de propuneri de modificare ale 
prevederilor Legii nr. 263/2010. 

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

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

La solicitarea C.N.P.P, sau ori de câte ori intervine o 
modificare legislativă, C.J.P Vaslui intervine prin 
formularea de adrese în vederea clarificării diferitelor 
aspecte. 

Obiectivul nr.24.  Modificarea HG nr. 257/2011 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice    
45. Participare activă prin transmiterea Casa Județeană de Pensii trim. I, trim. II, Propuneri de modificare a Normelor de aplicare a Legii nr. 
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CNPP de propuneri de modificare ale 
Normelor de aplicare a Legii nr. 
263/2010. 

Vaslui, Direcția Stabiliri 
Plăți Pensii, Direcția 
Economică, evidență 
contribuabili, Compartiment 
Juridic 

trim. III i trim. 
IV 

263/2010, în vederea armonizării actelor normative si 
soluționării unor aspecte apărute în procesul de aplicare a 
legii. se fac numai la solicitarea C.N.P.P. 

     
     
     

Obiectivul nr.25. 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. 
46. 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 

Număr dosare comunitare, existente la 31.12.2016 în 
evidențele C.J.P Vaslui:1200, din care  
Pensii de batrânețe: 544 
Pensii de invaliditate: 194 
Pensii de urma : 55 
Atestate cariere de asigurat: 407 
Nr. dosare comunitare soluționate în 2016:99 
Nr. de solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din 
România prelucrate: 66; 
Nr. de solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din 
străinătate prelucrate în 2015: 26. 

Obiectivul nr. 26. Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea existen ei în plat , în paralel, a mai multor  dosare de pensii, 
identificarea pl ilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate par ial, de invaliditate sau de urmaş, pl i nelegale de asigur ri sociale sau introducerea 
eronat  a CNP) 
47. 

 
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, evidență 
contribuabili, Compartiment  
Informatică, evidență 
contribuabili 

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

Sunt monitorizate permanent datele din bazele centrale de 
asigura i cu cele de pensionari, eliminându-se 
neconcordan ele ori de câte ori apar situa ii de cnp-uri 
eronate,duble etc. 
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48. 
 

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 

Lunar, atât prin intermediul aplica iei informatice puse la 
dispozi ie de către C.N.P.P Bucure ti cât şi la solicitarea 
C.N.P.P Bucure ti  se transmit situa ii cu cazurile 
identificate şi sumele recuperate.   
 

Obiectivul nr. 27. Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declara iilor nominale de c tre angajatori (posibile erori, 
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 ). 
49. 

 
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 

Lunar, prin aplicarea Ordinului 27/2010, precum şi prin 
ac iuni proprii de verificare a bazelor de date, sunt 
identificate şi corectate cazurile depistate ca eronate, 
procedându-se, după caz, la constatarea debitelor şi 
recuperarea sumelor încasate necuvenit.    
 

50. 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 

Lunar, atât prin intermediul aplica iei informatice puse la 
dispozi ie de către CNPP cât şi la solicitarea C.N.P.P 
Bucure ti se transmit situa ii cu cazurile identificate şi 
sumele recuperate.   
 

Obiectivul nr. 28. Verificarea/solu ionarea posibilelor erori identificate i transmise de c tre DDP/CNPP. 

51. Raportarea lunară a situațiilor identificate 
i după caz, corectate. 

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

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

Lunar, atât prin intermediul aplica iei informatice puse la 
dispozi ie de către C.N.P.P Bucure ti cât şi la solicitarea 
C.N.P.P Bucure ti se transmit situa ii cu cazurile identificate 
şi sumele recuperate.   
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contribuabili, Compartiment  
Informatică, evidență 
contribuabili 

 

Obiectivul nr. 29. Implementarea i dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul C.J.P. Vaslui. 
52. 

 
 

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 

La nivelul Casei Jude ene de Pensii Vaslui au fost 
identificate 222 de activită i procedurabile şi au fost 
elaborate toate procedurile opera ionale. 
De asemenea, au fost identificate şi înregistrate în Registrul 
riscurilor  un număr de 939 riscuri. 

Obiectivul nr. 30. Asigurarea resurselor necesare func ion rii sistemului public de pensii i al sistemului de asigurare pentru accidente de munc  i boli 
profesionale. 
53. Dimensionarea corectă a necesarului 

lunar de fonduri solicitat la CNPP pentru 
plata tuturor prestațiilor suportate din 
BASS si BS. 

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

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

Se întocmeşte necesarul de credite lunar, pe fiecare capitol 
bugetar, la data de 15 ale fiecărei luni pentru luna următoare. 
Estimarea se face după plă ile lunii anterioare  ajustate cu 
modificările care intervin în luna curentă, pe baza 
necesarului întocmit de compartimentele implicate. 
 

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

Casa Județeană de Pensii 
Vaslui, Direcția Economică, 
evidență contribuabili 

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

Se efectueaza zilnic evaluarea soldului pe fiecare capitol 
bugetar, in functie de platile facute si de datele furnizate de 
celelalte compartimente ale institutiei. 

Obiectivul nr. 31 Atragerea în sistem de noi asigura i pe baza contractelor de asigurare. 
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55. 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 

In eviden ele Casei Jude ene de Pensii Vaslui, la data de 
31.12.2016 figurează un număr de 968 asigura i pe bază de 
contract de asigurare. 
In 2016 au fost încheiate  559 contracte de asigurare i au 
fost reziliate  522  contracte. 
Casa Jude eană de Pensii Vaslui popularizează avantajele 
asigurării facultative pe bază de contract de asigurare 
folosind toate canalele de comunicare (site-ul C.J.P Vaslui, 
mass-media locale, afişajul la sediul C.J.P sau întâlnirile cu 
asigura ii din jude ) 

     
 
 
    Obiectivul nr.32.     PIA A MUNCII - Formarea profesionala a adultilor 
56. Autorizarea si monitorizarea furnizorilor 

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

AJPIS 
Vaslui 

permanent În perioada 01.01-31.12.2016,  a fost autorizate patru 
programe de formare profesionala, astfel; 
-competente antreprenoriale; 
-competente informatice ; 
- contabilitate,comunicare lb.engleza. 
Procent de realizare -100%. 

57. 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 În perioada mentionata nu avem solicitari de autorizare- 
agent de munca temporara . 
 
Procent de realizare -100%. 

Obiectivul nr. 33.   Asisten a social , protec ia dreptului copilului, familie si incluziune 
58. 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 si 

AJPIS 
Vaslui 

permanent        În conformitate OUG nr. 111/2010, în perioada 01.01.-
31.12.2016, s-au acordat indemniza ii pentru creşterea 
copilului pentru un număr mediu lunar de 2.903 beneficiari, 
din care 1.865 beneficiari indemnizatie crestere copil, iar 
pentru 636 de beneficiari, care s-au reîntors în campul 
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completarile ulterioare. muncii s-a acordat  stimulentul lunar precum si 402 
indemnizatii si ajutoare pe art.31,32 din OUG 111. Plă ile 
efectuate pentru asigurarea acestor presta ii , cumulate de la 
inceputul anului, au fost de    116.015.983 lei. 
Procent de realizare -100%.                                               

59. 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.   

AJPIS 
Vaslui 

 In perioada 01.01.-31.12.2016 
 Agen ia Jude eană pentru Plati si Inspectie Sociala Vaslui, a 
asigurat plata  drepturilor la prestatia venit minim garantat  
pentru un număr mediu lunar de 11.067 beneficiari . 
Valoarea acestei prestatii cumulate de la inceputul anului se 
ridica la 40.179.204 lei. CASS pentru aceasta prestatie se 
cumuleaza la 2.183.188 lei. 
Procent de realizare -100%. 

60. 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. 

AJPIS 
Vaslui 

permanent In perioada 01.01.-31.12.2016 
 Agen ia Jude eană pentru Plati si Inspectie Sociala Vaslui, a 
asigurat stabilirea drepturilor , plata lunară  corectă şi la timp 
pentru un număr mediu lunar de 94.376 beneficiari la 
aloca ia de stat, 13.719 beneficiari la aloca ia pentru 
sustinerea familiei şi 2.464 beneficiari la aloca ia de 
plasament familial, iar plă ile efectuate pentru asigurarea 
acestor presta ii cumulate de la inceputul anului suma este 
de 162.876.644 lei. Toate cererile beneficiarilor depuse in 
perioada 01.01.-31.12.2016, au fost solu ionate in termenul 
legal, neinregistrandu-se reclama ii in acordarea drepturilor 
sociale. 
Procent de realizare -100% 

61. Exportabilitatea presta iilor în toate ările 
membre ale Uniunii Europene conform 
Regulamentului Consiliului 1408/71. 

AJPIS 
Vaslui 

permanent In perioada 01.01.-31.12.2016, la Agentia Judeteana pentru 
Plati si Inspectie Sociala Vaslui, 1916 beneficiari au  
inregistrate cereri privind completarea formularelor 
europene E401, E411, E001, E402.   Din care 1577 
solicitarii pentru plata prestatiilor in tari menbre UE si 339 
solicitari de punere in plata in Romania.  
Procent  de realizare 100% 

62. Acordarea drepturilor cuvenite AJPIS permanent Conform situa iilor primite de la Direc ia Generală de 
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persoanelor cu handicap, conform 
prevederilor legale în vigoare 

Vaslui Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului, in perioada 01.01-
31.12.2016, au fost transferate  la timp, sumele necesare 
pentru plata unui număr mediu lunar de 28.312 beneficiari, 
iar plă ile efectuate pe intreaga perioada au fost de 
55.344.310 lei. 
  Procent de realizare -100% 
 

63. 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 

AJPIS 
Vaslui 

permanent A.J.P.I.S Vaslui a încheiat conven ii privind acordarea de 
servicii sociale persoanelor aflate în dificultate, copii şi 
persoane varstnice,  cu 2 asocia ii din jude ul Vaslui.  
În perioada 01.01-31.12.2016 a fost acordate subventii dupa 
cum urmeaza: 
- Asociatia Myosotis Barlad , Centru de zi ,,Casa Esme’’; 
-Asociatia Myosotis Barlad , Centru rezidentialde tip 
Locuninta protejata  ,,Casa Trandafirilor’’  
– sumele necesare pentru plata unui număr mediu lunar de 
45 beneficiari, pe intreaga perioada au fost de cumulate de la 
inceputul anului este de 106.845 lei . 
Procent de realizare -100% 

Obiectivul nr. 34.   Inspectie Social  
64. Campanii de control bazat pe risc privind 

stabilirea, acordarea şi plata prestatiilor 
sociale . 

AJPIS 
Vaslui 

permanent In perioada 01.01–31.12.2016 
În urma încruci ării bazelor de date gestionate de instiuția 
noastră, cu bazele de date gestionate de CNPAS si APIA 
Vaslui, a controalelor tematice si inopinate., au rezultat 
fi iere cu suspiciuni de nedeclarare a veniturilor realizate de 
titularii de beneficii sociale. 
   Din debitele constituite in 2016, au fost recuperate 
urmatoarele sume: 
      -VMG-alte controale CNPAS 2016: 
          -constituite            29.841, 
          -recuperate            25.478, 
          -ramase de rec.      4.363. 
       -ASF-alte controale CNPAS 2016: 
          -constituite             29.163, 
          -recuperate             29.163, 
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          -ramase de rec.        0. 
      -Alocatie plasament 
        -constituite             41.015, 
          -recuperate             41.015. 
-Ajutoare incalzire 
        - constituite             45.834, 
          -recuperate        45.834.      
Procent de realizare -100%   

65. Campanii de control privind acordarea 
serviciilor sociale 

AJPIS 
Vaslui 

permanent .In perioada 01.01 -31.12.2016   
 

Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități 
la mediul fizic, informațional i comunicațional în unitățile 
de învățământ 
    Pentru îndeplinirea obiectivelor campaniei de control au 
fost realizate inspecții la unități administrativ teritoriale.  -
număr total al unităților  verificate      382 
  -număr total de măsuri dispuse                                    1.141. 
  -număr sancțiuni dispuse                                                0 . 
Ajutoare de urgența.     În aceasta perioada a fost înregistrat 
un număr de 86 cereri pentru acordarea unor ajutoare de 
urgență în baza art. 28, alin. (1) din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat.  
     Inspectorii sociali au efectuat 86 anchete sociale la 
domiciliul solicitanților constatând că în 45 cazuri cererea 
acestora nu se justifică, iar pentru 41 cazuri s-a propus 
acordarea  ajutorelor de urgență, în valoare totală de  
168.463 lei. 
Procent de realizare -100% 
Procent de realizare -100% 

Obiectivul nr. 35.   Administra ie public  eficient  şi mai pu in costisitoare 
66. Aplicarea codului de etică pentru 

func ionarii publici 
AJPIS 
Vaslui 

permanent Au fost respectate prevederile Legii 7/2004 privind Codul de 
Conduită a func ionarilor publici, a fost intocmit  raportul 
trimestrial privind monitorizarea aplicării Codului etic al 
func ionarului public şi transmis Agen iei Na ionale a 
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Func ionarilor Publici.  
Procent de realizare -100% 
 

67. 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. 

AJPIS 
Vaslui 

permanent La nivelul AJPIS Vaslui, a fost intocmit planul de măsuri in 
vederea asigurării formării profesionale a func ionarilor 
publici , in vederea creşterii performan elor profesionale, 
dezvoltarea de competen e şi aptitudini specifice necesare 
exercitării unor atribu ii cu grad mai ridicat de complexitate 
şi diversitate comparativ, cu cele existente in fişa postului, 
cu incadrarea in limita creditelor bugetare prevăzute in 
bugetul de cheltuieli pe anul 2016. Principalele domenii 
cuprinse in planul de măsuri in vederea asigurării formării 
profesionale sunt: achizi ii publice, comunicare in limba 
engleză, resurse umane, tehnologia informa iei, economic si 
juridic.  
Pentru aceasta perioada nu au fost alocate fonduri pentru 
formare. 
Utilizate in proportie de -100% 

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

AJPIS 
Vaslui 

permanent In perioada 01.01 -31.12.2016, AJPIS a avut  o colaborare 
bună in vederea acordării presta iilor sociale, cu toate 
serviciile publice de asisten ă socială din cadrul primăriilor 
jude ului, cu Direc ia Generală  de Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului,Inspectoratul Şcolar Jude ean Vaslui, cu 
Oficiul Jude ean de Poştă Vaslui, cu toate unită ile bancare 
din jude . 
   In contextul crizei economice, AJPIS Vaslui şi-a  propus 
ca obiectiv principal plata corectă şi la timp a tuturor 
presta iilor sociale. 
Procent de realizare -100% 

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

AJPIS 
Vaslui 

permanent Pentru o mai bună informare a beneficiarilor, programul de 
rela ii cu publicul este stabilit zilnic de la orele 8,30 – 16,30 
iar joia programul se prelungeste pana la 18,30. 
Procent de realizare -100% 

70. Simplificarea accesului cetă enilor la AJPIS permanent Pentru imbunătă irea informării publicului , pe site-ul 
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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 

Vaslui institu iei, este afişată legisla ia din domeniul presta iilor, 
formulare de cereri care pot fi descărcate, documentele 
justificative, datele de contact ale serviciilor publice de 
asisten ă socială din cadrul primariilor, unde pot fi depuse 
cererile în vederea acordării drepturilor, toate noută ile din 
domeniul presta iilor sociale. 
Procent de realizare -100% 

PROTEC IA SOCIAL  A COPILULUI 
Obiectivul nr.36:  Dezvoltarea serviciilor integrate de prevenire prin înfiin area de ad posturi de zi şi de noapte pentru copiii str zii; 
71. Prevenirea separării copilului de familia 

naturală. 
D.G.A.S.P.C. Vaslui, 
primăria Băce ti, Hoceni, 
Găge ti, Bogdăne ti. 

31.12.2016 Obiectiv susținut prin funcționarea celor patru servicii în 
regim de urgență 

100% 
Obiectivul nr.37: Dezvoltarea serviciilor de prevenire în vederea men inerii copilului în familia naturala; 
72. Acordarea de sprijin şi servicii sociale  

pentru familii cu copii aflate  în 
dificultate. 

SERA Bucureşti, C.J. 
Vaslui, D.G.A.S.P.C. Vaslui

31.05.2016 S-au identificat localitățile cu familiile care  au un risc 
crescut de abandon familial, oferindu-se ajutoare material    

100% 

Obiectivul nr.38: Reducerea num rului de copii afla i în asisten  maternal  prin reintegrarea lor în familia natural  şi sprijinirea familiei extinse ca 
alternativ ; 
73. 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 S-au identificat localita ile cu familiile care  au un risc 
crescut de abandon familial. Par ial s-au acordat sprijin 
pentru prevenirea institu ionalizarii. 

Obiectivul nr.39: 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; 
74. Realizarea de campanii de mediatizare a 

activită ilor desfăşurate în fiecare centru. 
D.G.A.S.P..C Vaslui Permanent Serviciile oferite de către D.G.A.S.P.C. Vaslui sunt 

cunoscute în fiecare comunitate a jude ului  şi din acest 
motiv nu este necesară o mediatizare intensă a serviciilor. 
Aceste servicii func ionează peste capacitate cu un procent 
de ocupare de 110%. 

Obiectivul nr.40: Responsabilizarea p rin ilor atât în prevenirea separ rii copilului de familia natural /l rgit  cât şi cu privire la drepturile şi obliga iile 
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pe care le au. 
75. 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 Înştiin area părin ilor cu privire la drepturi şi obliga ii, 
întocmirea de rapoarte de consiliere pentru copiii care 
men in legătura cu părin ii.  

100% 

76. 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 Înştiin area părin ilor cu privire la drepturi şi obliga ii, 
întocmirea de rapoarte de consiliere pentru copiii care 
men in legătura cu părin ii.  

100% 

Obiectivul nr.41: Încurajarea adop iei ca m sur  alternativ  de protec ie a copilului; 
77. 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 Identificarea celor mai potrivite familii de adop ie pentru 
care instan a a încuviin at procedura de deschidere a adop iei 
interne prin dezvoltarea  calită ii  serviciilor oferite copiilor 
şi familiilor adoptive. 

Implementat 92% 
Obiectivul nr.42: Dezvoltarea parteneriatului public- privat 
78. Antreprenoriat  social - o abordare 

strategică pentru economia socială la 
nivel local. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui şi 
Consiliile locale 

Permanent Se caută noi oportunităti de finan are a unor proiecte în 
parteneriat public/privat. 

Implementat 5% 
PROTEC IA PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

Obiectivul nr.43: Promovarea integr rii socio-profesionale a beneficiarilor de servicii, ca persoane active în m sur  de a-şi controla via a. 
79. 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 In vederea conştientizării efectelor institu ionalizării, 
specialiştii din cadrul serviciilor destinate persoanelor adulte 
ofera consiliere familiilor şi persoanelor cu handicap care 
solicita sprijin, oferind informa ii despre tipurile de servicii 
care previn institutionalizarea, modul de accesare. 

100% 
Obiectivul nr.44: Prevenirea institu ionaliz rii persoanelor adulte aflate în dificultate prin îngrijirea în familie şi promovarea serviciilor alternative. 
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80. 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 Specialiştii serviciilor destinate persoanelor adulte oferă 
consiliere familiilor şi persoanelor cu handicap care solicita 
sprijin, oferind informa ii despre tipurile de servicii care 
previn institutionalizarea, modul de accesare. 

100% 

Obiectivul nr.45: 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 Permanent Reevaluarea continuă a situa iei socio-economice şi 
psihiatrice a beneficiarilor reziden i. 

100% 
Obiectivul nr.46: Creşterea calit ii vie ii persoanelor vulnerabile prin  dezvoltarea parteneriatului public- privat. 
82. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri 

i alte instituții în vederea cre terii 
calității vieții persoanelor cu dizabilități. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui, ONG 
- uri i autoritățile locale. 

Permanent 30% 

83. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri 
i alte instituții în vederea cre terii 

calității vieții persoanelor vulnerabile 

D.G.A.S.P.C. Vaslui, ONG 
- uri i autoritățile locale. 

Permanent 30% 

84. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri 
i alte instituții în vederea cre terii 

calității vieții persoanelor vulnerabile 

Fundația ”Alături de Voi” 
România, DGASPC Ia i, 
DGASPC Vaslui, 
As.Alternative Sociale, As. 
Salvați Copiii, Fundația 
Cote, Fundația Bethany, 
Fundația Star of Hope 
România i Fundația Wold 
Vison România, 

30.11.2016 În cadrul proiectului ”Parteneriat pentru incluziune” 
DGASPC Vaslui participă la formarea echipelor mobile 
pluridisciplinare i derularea de caravane mobile în mediul 
rural în vederea oferirii următoarelor tipuri de servicii cu 
accent pe prevenire i conectare la servicii sociale 
specializate atât pentru tineri, cât i pentru copiii i familiile 
acestora: campanii de informare i educare privind bolile cu 
transmitere sexuală, prevenirea infectării cu HIV i a 
consumului de droguri, educație sexuală i contracepție, 
prevenire violență i trafic de persoane, informare cu 
privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, egalitate de 
anse, educație parentală, abandon colar, orientare în 

carieră i integrare socio profesională, antreprenoriat i 
voluntariat s.a. 

100% 
PROTEC IA PERSOANELOR VÂRSTNICE 
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Nr. 
Crt. 

 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Entitatea implicat  în 
realizare 

Termen de 
realizare 

Stadiul  implement rii 

Obiectivul nr.47: Continuarea procesului de restructurare a centrelor reziden iale pentru persoanele adulte cu un num r mai mare de 50 beneficiari. 
85. Promovarea furnizării unor servicii de 

calitate, care să răspundă nevoilor 
individuale ale persoanelor vârstnice. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent Se caută noi oportunită i de finan are pentru continuarea 
procesului de restructurare. 

5% 
Obiectivul nr.48: Creşterea continu  a calit ii vie ii persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice. 
86. Acordarea de sprijin i servicii sociale  

pentru bătrânii aflați în dificultate. 
D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent Calitatea serviciilor oferite este monitorizată permanent de 

speciali tii DGASPC prin vizite periodice în centrele de 
asistență socială i prin aprecierea gradului de satisfacție a 
beneficiarilor. Realizat 95%. 

Obiectivul nr.49: Respectarea standardelor specifice de calitate în toate serviciile destinate persoanelor adulte. 
87. Evaluarea/reevaluarea situației socio-

economice i psihiatrice a beneficiarilor 
rezidenți. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui, 
cabinet de psihiatrie 

Perma-nent Calitatea serviciilor oferite este monitorizată permanent de 
speciali tii DGASPC prin vizite periodice în centrele de 
asistență socială i prin aprecierea gradului de satisfacție a 
beneficiarilor folosindu-se ca metode: observația, discuții, 
individuale i de grup, evaluarea gradului i modului de 
implicare a beneficiarilor în activități.  Realizat 95%. 

Obiectivul nr.50: Dezvoltarea şi creşterea profesional  a  personalului. 
88. Formarea şi perfec ionarea continuă a 

personalului din domeniul protec iei 
persoanelor vârstnice. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent Participarea lucrătorilor profesioni ti din centrele de 
asistență socială la sesiuni de instruire. 
 20% 

Obiectivul nr.51: Dezvoltarea parteneriatului public- privat. 
89. Dezvoltarea parteneriatelor între 

instituțiile implicate în asistență socială a 
vârstnicilor. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui Permanent 75% 

Obiectivul nr.52: Con tientizarea comunit ilor locale cu privire la problematica persoanelor vârstnice  
90. Organizarea de campanii media de 

informare privind problematica 
persoanelor vârstnice aflate în dificultate. 

D.G.A.S.P.C. Vaslui i 
consiliile locale 

Permanent Serviciile destinate persoanelor vârstnice sunt cunoscute la 
nivelul comunității iar cu diverse ocazii (sărbători 
naționale, zile ale comunității) se distribuie pliante, bro uri, 
se organizează emisiuni în care se promovează drepturile i 
problematica persoanelor vârstnice. Realizat 100%. 
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CAPITOLUL 9 – CULTUR  I MINORIT I 
 
Nr. 
crt 

Acțiunea Entitatea implicată în 
realizare 

Temen de finalizare Stadiul implementării 

Obiectivul nr.1 Eviden a i inventarierea monumentelor istorice 
1 Gestionarea inventarului monumentelor 

istorice (documenta ii scrise şi fotografice) 
DJC Vaslui 
 

trim. I 
trim. II 

 
 
 
 
 
 
 

trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul 
Realizat 
- S-au adus completări în format electronic 
(în tiințări către primării cu privire la legislația în 
domeniul protejării patrimoniului cultural 
național, procese – verbale de constatare în urma 
verificării stării de conservare a monumentelor 
istorice). 
- Nu a fost cazul 
Realizat 
- S-au adus completări în format electronic 
(în tiințări către primării cu privire la legislația în 
domeniul protejării patrimoniului cultural 
național, procese – verbale de constatare în urma 
verificării stării de conservare a monumentelor 
istorice). 

2 Verificarea şi eviden a dosarelor de 
clasare/declasare şi înaintarea lor spre analiză 
Comisia Națională a Monumentelor Istorice 
(CNMI)/Comisia Zonală a Monumentelor 
Istorice (CZMI) 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 

 
trim. II 
trim. III 
trim. IV 

Realizat 
S- a trimis Primăriei ora ului Negre ti  
documentația cu privire la procedura de clasare a 
Cimitirului Evreiesc din localitate.  
Nu a fost cazul 
Nu a fost cazu 
Nu a fost cazul 

3 Verificarea şi eviden a dosarelor privind 
exercitarea dreptului de preem iune al statului 
român în cazul vânzării imobilelor monument 
istoric 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 

trim. II 
 
 
 

- Nu a fost cazul. 
 
Realizat 
-- instituția noastră a trimis adrese către Consiliul 
Județean Vaslui i Primăria Municipiului Vaslui 
referitoare la dreptul de preemțiune al statului în 
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trim. III 

 
 
 
 
 
 
 

trim. IV 

cazul vânzării imobilului monument istoric Casa 
Ghica, azi Grădinița nr. 1, cod LMI VS-II-m-B-
06710, din municipiul Vaslui, str. tefan cel 
Mare nr. 60. 
Realizat 
- instituția noastră a făcut demersurile legale, pe 
lângă autoritățile locale, în vedere exercitării 
dreptului de preemțiune al statului asupra unui 
imobil din municipiul Bârlad, care este 
monument istoric cu denumirea Casa Chiriac, 
azi S.C.Consint S.A..   
Realizat 
- instituția noastră a făcut demersurile legale, pe 
lângă autoritățile locale, în vedere exercitării 
dreptului de preemțiune al statului asupra unor 
imobile din municipiul Bârlad, care este 
monument istoric cu denumirea Casa Chiriac, 
azi S.C.Consint S.A., i din satul Butucăria, com. 
Zăpodeni, cu denumirea Conac Lambrino.   

4 Continuarea inventarierii monumentelor 
istorice înscrise în Lista Monumentelor 
Istorice 2015 (LMI 2015) –constituire bază de 
date (stare de conservare, istoric, interven ii 
suferite în timp etc.) 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 

trim II 
 
 
 
 

trim. III 
 
 

trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
 
Realizat 
- Continuarea completării bazei de date cu 
informații despre starea de conservare, istoric, 
intervenții suferite în timp a monumentelor 
istorice. 
Realizat 
- DJC Vaslui a trimis adrese către primăriile 
municipiilor din județ referitoare la identificarea 
eventualelor erori materiale existente în LMI 
2015. 
- Au fost refăcute i trimise către beneficiari 
Obligațiile de folosință pentru următoarele 
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monumente istorice: Ansamblul Episcopiei 
Hu ilor, Ansamblul Bisericii „Sf. Gheorghe” a 
breslei abagerilor i monumentul istoric Biserica 
„Sf. Dumitru din Bârlad. 

Obiectivul nr.2 Conservarea, protejarea şi monitorizarea monumentelor istorice 
5 Asigurarea asisten ei de specialitate pe 

parcursul elaborării documenta iilor tehnice şi 
realizării lucrărilor de interven ii asupra 
monumentelor istorice şi ale zonelor lor de 
protec ie, cu respectarea legisla iei în vigoare 

DJC Vaslui trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. II 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. III 
 
 
 
 

Realizat 
- S-a acordat consultanță de specialitate pentru 
elaborării documenta iilor tehnice şi realizării 
lucrărilor de interven ii asupra monumentelor 
istorice şi ale zonelor lor de protec ie, cu 
respectarea legisla iei în vigoare, prin intermediul 
po tei electronice, telefoniei, prin întâlniri directe.  
Realizat 
-   DJC Vaslui a răspuns solicitării primăriilor 
comunelor Vutcani, Arsura, Pogana, Vinderei, 
Hoceni cu privire la întocmirea PUG-urilor. 
- DJC Vaslui a acordat consultanță de specialitate 
unui număr de 45 de solicitări pentru elaborarea 
documenta iilor tehnice şi realizării lucrărilor de 
interven ii asupra monumentelor istorice şi ale 
zonelor lor de protec ie, cu respectarea legisla iei 
în vigoare, prin intermediul po tei electronice, 
telefoniei, prin întâlniri directe. 
Realizat 
- instituția noastră  a transmis către Primăriei 
Comunei Bogdăne ti, Primăria Ora ului Negre ti  
i către Primăriei Comunei Vinderei conținutul 

cadru al documentațiilor de urbanism i de 
amenajare a teritoriului ca răspuns la invitații, cu 
privire la participarea  la edința comună a 
grupului de lucru, în vederea întocmirii PUG 
Comuna Bogdăne ti, PUG Ora  Negre ti i PUG 
Comuna Vinderei. 
- instituția noastră a acordat consultanță firmei 
S.C. Ghica Residence S.R.L. Vaslui.  
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trim. IV 

Realizat 
- s - a acordat consultanță persoanelor fizice i 
juridice  cu privire la legislația i normele din 
domeniul protejării monumentelor istorice, dar 
i întocmirii documentațiilor de specialitate. 

- a fost acordată consultanță Primăriei Comunei 
Vinderei în legătură cu realizarea Planului 
Urbanistic General al comunei. 

6 Analizarea documenta iilor tehnice de repara ii 
curente, repara ii capitale ale monumentelor 
istorice şi interven ii în zonele lor de protec ie 

DJC Vaslui trim. I 
 
 
 

trim II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim.III 
 

      

Realizat 
- au fost analizate toate documentațiile depuse de 
beneficiari i s-au solicitat completări acolo unde 
a fost cazul. 
Realizat 
- instituția noastră a analizat documentația 
depusă de firma S.C. Ghica Residence S.R.L. din 
Vaslui i a înaintat-o către Ministerul Culturii în 
vederea analizării i avizării. 
- instituția noastră a analizat  22 documentații 
depuse de diferite persoane fizice i juridice din 
județul Vaslui în vederea avizării. 
- în urma analizării documentației depuse de 
domnul Grigora  Daniel, DJC Vaslui a transmis 
Primăriei municipiului Bârlad o solicitare 
referitoare la precizarea cu exactitate a zonei de 
protecție a monumentului istoric Liceul Teoretic 
„ Mihai Eminescu” (pavilioanele A-G), cod LMI 
VS-II-m-B-06725, municipiul Bârlad, str. Mihai 
Eminescu nr. 1.  
Realizat 
- au fost analizate 29 documentațiile depuse de 
beneficiari i s-au solicitat completări acolo unde 
a fost cazul i s-a acordat consultanță cu privire la 
legislația i normele din domeniul protejării 
monumentelor istorice. 
Realizat 
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trim. IV 

- au fost analizate 21 documentațiile depuse de 
beneficiari i s-au solicitat completări acolo unde 
a fost cazul i s-a acordat consultanță cu privire la 
legislația i normele din domeniul protejării 
monumentelor istorice. 

7 Participarea şi sus inerea documenta iilor 
tehnice în cadrul CZMI 

DJC Vaslui trim. I 
trim. II 
trim. III 
trim. IV 

Realizat – 3 participări 
Realizat – 2 participări 
Realizat – 2 participări 
Realizat – 3 participări 

8 Elaborarea avizelor pentru interven ii asupra 
monumentelor istorice şi ale zonelor lor de 
protec ie, pe baza condi iilor/recomandărilor 
CZMI 

DJC Vaslui trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat  
- au fost emise 11 avize favorabile i unul 
nefavorabil după cum urmează: 
1.  Actualizare Plan Urbanistic General al 
Comunei Dode ti, Situl arheologic de la Dode ti, 
satul Dode ti, com. Dode ti, jud. Vaslui; 
2. Placare stâlpi sediu D.G.F.P. Vaslui în zona de 
protecție a monumentului istoric Zona Curţilor 
domneşti din Vaslui, municipiul Vaslui,; 
3. Amplasare chio c cu caracter provizoriu în 
zona de protecție a monumentului istoric Liceul 
Teoretic ”Mihai Eminescu” (pavilioanele A-G), 
municipiul Bârlad; 
4. Consolidare, Restaurare, Conservare Biserica 
din lemn „Sfinții Voievozi” -   Mănăstirea 
Măline ti, monumentul istoric Biserica din lemn 
”Sfinții Voievozi”; 
5. Înlocuire conducte i bran amente gaze naturale 
presiune redusă din zona de protecție a 
monumentului istoric coala nr. 3, azi Grupul 

colar de Arte i Meserii, , municipiul Bârlad; 
6. Construire spațiu comercial P+1E, în zona de 
protecție a monumentului istoric Biserica „Sf. Ilie 
a breslei blănarilor”,  din municipiul Bârlad; 
7. Actualizare Plan Urbanistic General al ora ului 
Negre ti, monumentul istoric Biserica de lemn 
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trim II 
 

”Sf.Nicolae” , suburbia Căzăne ti, ora  Negre ti, 
nr. 39 i situl arheologic de la Parpanița – La 
Nisipărie; 
8. Extindere rețele canalizare menajeră în 
cartierele Munteni i Podeni din municipiul 
Bârlad, în zona de protecție a monumentelor 
istorice: coala nr. 3, azi Grupul colar de Arte i 
Meserii, , Casa Cuza, Cimitirul evreiesc, din 
Bârlad, jud. Vaslui; 
9. Amplasare container modular provizoriu pentru 
autogară i împrejmuire teren, în zona de protecție 
a monumentului istoric Biserica „Sf. Ilie a breslei 
blănarilor”, municipiul Bârlad; 
10. Amplasare chio c cu caracter provizoriu, în 
zona de protecție a monumentului istoric Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu” (pavilioanele A-G),  
municipiul Bârlad; 
11. Recompartimentare spațiu comercial, în zona 
de protecție a monumentului istoric Biserica „Sf. 
Dumitru”, municipiul Bârlad. 
 
Realizat 
- au fost emise 7 avize dintre care 5 favorabile i 2 
nefavorabile după cum urmează: 
1. Instalare Spor Putere coala Gimnazială „Iorgu 
Radu”, în zona de protecție a monumentelor 
istorice Liceul de Fete, azi coala cu clasele I-
VIII Nr. 1 „Iorgu Radu”,  Podul Verde, Casa 
Greceanu, azi Protoieria Bârlad i Spitalul 
Municipal de Urgență „Elena Beldiman”- Secția 
TBC, din municipiul Bârlad. 
2. Amenajare copertină din lemn în zona de 
protecție a monumentului istoric Biserica „Sf 
Voievozi”, din municipiul Hu i. 
3. Refuncționalizare spațiu comercial, construire 
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scară exterioară pentru evacuare de la etaj, în zona 
de protecție a monumentului istoric Podul Verde, 
din municipiul Bârlad. 
4. Construire Sală de sport – coala Gimnazială 
„Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, în zona de 
protecție a monumentului istoric „Casa Silvian, 
azi cre ă”. 
5. Reamenajare apartament prin modificări 
nestructurale i schimbarea destinației din 
apartament de locuit în cabinet stomatologic, 
municipiul Bârlad, în zona de protecție a 
monumentului istoric „Biserica Vovidenia i 
Cuvioasa Paraschiva”. 
6. avizul  nefavorabil – Reparații i anvelopare 
fațadă la imobil Muzeul Județean „ tefan cel 
Mare” i Biblioteca Județeană „N.M.Spătarul” 
Vaslui, municipiul Vaslui, în zona de protecție a 
monumentului istoric Palatul Justiției, azi 
Judecătoria Vaslui, cod. 
7. avizul  nefavorabil – Construire terasă, str. 
A.I.Cuza, nr. 1B, municipiul Hu i, în zona de 
protecție a monumentelor istorice BNR – 
Sucursală, azi agenția Raiffeizen Bank i 
Judecătoria Hu i, azi Casa de Cultură „Al. 
Giugaru”. 
 
Realizat 
- au fost emise 16 avize dintre care 13 favorabile 
i 3 nefavorabile după cum urmează: 

1. Locuință P+M, împrejmuire proprietate, 
municipiul Bârlad, în zona de protecție a 
monumentului istoric Biserica Sf. Ilie a breslei 
blănarilor. 
2. Studiu de fezabilitate pentru sistematizarea pe 
verticală a curții interioare a Spitalului Județean 
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trim.III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Urgență Vaslui, pavilionul central, municipiul 
Vaslui, în zona de protecție a monumentelor 
istorice coala Normală de Băieți, azi Spitalul 
T.B.C. i Locuința Directorului, azi Dispensarul 
T.B.C.. 
3. Reactualizare studiu de fezabilitate i proiect 
tehnic amenajare Parc „Mihai Eminescu” Bârlad, 
municipiul Bârlad, în zona de protecție a 
monumentului istoric Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”, (pavilioanele A-G). 
4. Spațiu comercial P+1E, municipiul Bârlad, în 
zona de protecție a monumentului istoric Casa 
Națională „Stroe Belloescu”. 
5. Demolare clădire existentă – P cu destinație 
locuință (corp C1), municipiul Hu i, în zona de 
protecție a monumentului istoric Casă, azi S.C. 
„Cooperativa de Consum”. 
6. Desființare locuință corp clădire C1, municipiul 
Hu i, în zona de protecție a monumentelor istorice 
Casă Chernbach,  Casa Mardare, azi Casa 
Străchinaru i Casă, azi S.C. „Cooperativa de 
Consum”. 
7. Amplasare chio c cu caracter provizoriu, 
municipiul Bârlad, în zona de protecție a 
monumentului istoric Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” (pavilioanele A -G). 
8. Înființare sistem de alimentare cu apă a 
localității Dume ti, com. Dume ti, jud. Vaslui, în 
zona de protecție a monumentului istoric Biserica 
de lemn „Sfinții Împărați Constantin i Elena”. 
9. Înființare sistem de canalizare (rețea de 
canalizare i stație de epurare) a localității 
Dume ti, com. Dume ti, jud. Vaslui, în zona de 
protecție a monumentului istoric Biserica de lemn 
„Sfinții Împărați Constantin i Elena”. 
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10. Execuție canalizare menajeră pe strada Ioan 
Vodă, Bârlad, municipiul Bârlad, în zona de 
protecție a monumentului istoric Biserica „Sfântu 
Gheorghe”. 
11. Amplasare firmă luminoasă imobil, în 
municipiul Hu i,  în zona de protecție a 
monumentului istoric Ansamblul Bisericii „Sfinții 
Voievozi”. 
12.aviz nefavorabil– Înlocuire țiglă cu tablă 
amprentată i înlocuire tâmplărie interioară i 
exterioară, Corp B i D al Liceului „Mihai 
Eminescu” Bârlad, municipiul Bârlad,  
monumentului istoric Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” (pavilioanele A -G). 
13.aviz nefavorabil– Înlocuire tâmplărie de lemn 
din Pavilionul A a Unității Militare 01776, 
municipiul Hu i, monumentului istoric Seminarul 
Episcopiei,azi U.M. 01776. 
14.aviz nefavorabil– Reamenajare interioară 
agenție bancară, consolidare i reabilitare 
clădire, municipiul Hu i, monumentului istoric 
BNR – Sucursală, azi Agenția Raiffeisen Bank. 
15. Construire locuință P+1E, municipiul Bârlad,  
în zona de protecție a monumentului istoric 
Cimitir Evreiesc. 
16. Reactualizare studiu de  fezabilitate i proiect 
tehnic Amenajare „Parc Mihai Eminescu”Bârlad, 
municipiul Bârlad,  în zona de protecție a 
monumentului istori, Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” (pavilioanele A -G). 
Realizat 
- au fost emise 19 avize dintre care 18 favorabile 
i 1 nefavorabil după cum urmează: 

1. Reparații i anvelopare fațadă la imobil Muzeul 
Județean ” tefan cel Mare” i Biblioteca 
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Județeană”N.M. Spătarul” Vaslui 
2. Modernizare LES MT din municipiul Bârlad – 
zona LES 20 KV ST CRANG – PA 2 – PT 37. 
3. Modernizare LES MT din municipiul Bârlad – 
zona LES 20 KV – PT 18. 
4. Modernizare LES MT din municipiul Bârlad – 
zona LES 20 KV– PT 26 – PT 31. 
5. Modernizare LES MT din municipiul Bârlad – 
zona LES 20 KV– PT 36. 
6. Modernizare LES MT din municipiul 
Bârlad – zona LES 20 KV– PT 99 – PT 118. 
7. Actualizarea Planului Urbanistic General 
i al Regulamentului Local de Urbanism al 

Comunei Vinderei, jud. Vaslui. 
8. aviz nefavorabil – Înlocuire țiglă cu tablă 
amprentată i înlocuire tâmplărie interioară i 
exterioară, Corp B i D al Liceului „Mihai 
Eminescu” Bârlad. 
9. Consolidare, Restaurare i Refuncționalizare 

imobil, refacere împrejmuire, municipiul Hu i. 
10. P.U.D. – Construire parcare pe 
proprietate privată, municipiul Bârlad. 
11. Construire arpantă i anvelopare termică 
Policlinica Stomatologică Vaslui, municipiul 
Vaslui. 
12. Construire balcon cu acces din interior, 
municipiul Bârlad. 
13. Construire, extindere corp C1 pe 
orizontală, municipiul Bârlad. 
14. Restaurarea i integrarea turistică a 

monumentului istoric Biserica „Sf. 
Dumitru„,municipiul Bârlad. 
15. Valorificarea turistică a ansamblului 
Bisericii „Sf. Gheorghe” a breslei abagerilor, 
municipiul Bârlad. 
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trim. IV 

16. Construire anexă parter, sat Butucăria, 
com. Zăpodeni,  jud. Vaslui. 

17. Modernizare LES MT – Zona LES 20 KV 
ST CRANG – PT 27 – PT 64 – ST, municipiul 
Bârlad. 
18. Modernizare Piața Sf. Ilie Bârlad, 
municipiul Bârlad. 
19. aviz nr. 53/ZP/2016 – Schimbare 
destinație apartament în spațiu cabinet medical 
individual i creare acces din exterior, 
municipiul Vaslui. 

9 Urmărirea şi înştiin area  proprietarilor/ 
administratorilor, precum şi a 
administra iilor publice locale şi centrale, 
pentru  înscrierea în planurile proprii de 
repara ii capitale lucrările de conservare- 
restaurare a monumentelor istorice, în 
func ie de starea acestora, importan a şi 
condi iile de folosire 

DJC Vaslui trim. I 
trim. II 

 
trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
 
Realizat 
- instituția noastră a solicitat Primăriei Comunei 
Sole ti informații cu privire la statutul juridic al 
monumentului istoric Conacul Rosetti – 
Solescu.  

10 Îndrumarea şi sprijinirea de inătorilor de 
monumente istorice şi a firmelor de proiectare 
care elaborează documenta iile tehnico-
economice de conservare-restaurare a 
monumentelor cu date de cercetare istorică, 
planuri şi fotografii vechi, bibliografii etc., 
inclusiv recomandări şi cerin e specifice 
privind destina ia şi folosirea monumentelor 

DJC Vaslui  
trim. I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat. 
- întâlniri cu persoanele implicate:  proprietari 
persoane fizice sau juridice, titulari ai dreptului de 
administrare a monumentelor istorice;  
- consiliere privind exercitarea dreptului de 
preemțiune asupra monumentelor istorice; 
corespondență cu primării, parohii în care se află 
monumente istorice privind legislația specifică. 
- informare către CAR – Pensionari Vaslui asupra 
imobilului unde se află sediul cu privire la statutul 
de monument istoric. 
- consultanță acordată persoanelor, la întocmirea 
proiectelor de arhitectură.  
- consultare oferită Consiliului Județean Vaslui cu 
privire la zona de protecție a monumentului istoric 
„ Locuința directorului, azi Dispensarul T.B.C.”, 
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trim. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în vederea  întocmirii proiectului de „Construire 
clădire nouă în vederea organizării ambulatoriului 
integrat i desfă urării administrative la Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui” . 
- a fost în tiințată S.C. Organisation Travel 
Tourism s.r.l. de refuzul propunerii de avizare a 
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 
pentru amplasare a unei agenții de publicitate în 
zona de protecție a monumentului istoric Casa 
Luchian, cod LMI VS-II-m-B-06709 din Vaslui , 
str. tefan cel Mare 59. 
Realizat 
- DJC Vaslui a răspuns  domnului Sorin 
Constantinescu cu privire la atribuțiile 
proprietarilor de monumente pentru 
monumentul istoric Casa Irimia, azi Casa 
Topală i Constantinescu, din municipiul 
Vaslui. 
- instituția noastră a răspuns domnului Sorin 
Constantinescu cu privire la statutul de 
monument istoric al imobilului din municipiul 
Vaslui str. Tipografiei nr. 2. 
- instituția noastră a oferit consiliere Grădiniței 
cu program prelungit Nr.5, din Bârlad cu privire 
la executarea unor reparații ale clădirii aflate în 
zona de protecție a monumentului istoric Casă, 
azi coala de Muzică i Arte Plastice „Nicolae 
Tonitza”. 

- DJC Vaslui a acordat consultanță de specialitate 
unui număr de 45 de solicitări pentru elaborarea 
documenta iilor tehnice şi realizării lucrărilor de 
interven ii asupra monumentelor istorice şi ale 
zonelor lor de protec ie, cu respectarea legisla iei 
în vigoare, prin intermediul po tei electronice, 
telefoniei, prin întâlniri directe. 
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trim. III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. IV 

Realizat 
- DJC Vaslui a transmis o copie după actul 
numit Obligație de folosință pentru monumentul 
Biserica Sf. Dumitru.  
- instituția noastră a transmis Episcopiei Hu ilor  
o copie după actul numit Obligație de folosință 
a monumentului istoric Ansamblul Episcopiei 
Hu ilor. 
- instituția noastră a comunicat Primăriei 
Municipiului Bârlad o informație cu privire la 
anumite norme referitoare la Regulamentul de 
organizare i funcționare  a Comisiei Naționale 
a Monumentelor Istorice. 
- DJC Vaslui a trimis Primăriei Municipiului 
Bârlad o atenționare în legătură cu aplicarea 
unor prevederi legale a Legii 422/2001 – privind 
protejarea monumentelor istorice, cu 
completările i modificările ulterioare. 
- DJC Vaslui a răspuns Consiliului Județean 
Vaslui cu privire la regimul juridic pentru 
monumentul Conacu Mihai Ralea, azi Casa 
stăreției – Mănăstirea „Schimbarea la Față”, 
municipiul Hu i i a trimis o copie după actul 
numit Obligație de folosință a monumentului 
istoric, acordând consultanță în vederea 
întocmirii documentațiilor.  
Realizat 
- s-a răspuns solicitării Parohiei Gura Idrici, Com. 
Ro ie ti, cu privire la unele documente legate de 
monumentul istoric Biserica „Sf. Nicolae”, în 
vederea includerii acestuia în PNR 2016. 
- s-a acordat consultanță Parohiei „Sf. Dumitru” 
i Parohiei „Sfântul  Gheorghe” a breslei 

abagerilor din Bârlad, cu privire la completarea 
documentațiilor legate de monument, în vederea 
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primirii de fonduri europene. 

11 Îndrumarea şi controlarea de inătorilor de 
monumente pentru realizarea lucrărilor de 
conservare-restaurare în conformitate cu 
documenta iile tehnice legal avizate şi 
aprobate, precum şi cu normele generale şi 
specifice în vigoare 

DJC Vaslui trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim II 
 
 
 
 
 
 
 

trim. III 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. IV 

Realizat. 
- informare către Episcopia Hu ilor cu privire la 
obligațiile proprietarilor de monumente istorice 
conform legislației în vigoare privind protejarea 
monumentelor istorice. 
- a fost organizată o acțiune de verificare a stării 
de conservare a monumentului istoric Casa Sotir 
Zaharia, azi casa parohială a Bisericii „Sf. 
Nicolae”, din municipiul Hu i. 
Realizat. 
- DJC Vaslui a efectuat o acțiune de control 
împreună cu IPJ Vaslui la  monumentul istoric 
Biserica „Sf. Voievozi”, din satul Cotic, comuna 
Todire ti, jud. Vaslui. 
Realizat 
- au fost efectuate  acțiuni de control împreună 
cu IPJ Vaslui la  monumentul istoric Casă, azi 
Protoieria Hu i, din municipiul Hu i i în zona 
de protecție a  monumentului istoric de for 
public Statuia ecvestră a domnitorului tefan 
cel Mare, din localitatea Băcăoani, com. 
Muntenii de Jos, jud Vaslui. 
 
Realizat 
- s-a efectuat împreună cu reprezentanții 
Primăriei Comunei Ro ie ti o acțiune de 
verificare a stării de conservare a monumentului 
istoric Biserica „Sf. Nicolae”. 
- s-a efectuat împreună cu reprezentanții 
Primăriei Municipiului Bârlad o acțiune de 
verificare de respectare a lucrărilor avizate 
pentru S.C. ARGOSTIL COMTUR S.R.L. i 
S.C.AGROANDRA S.R.L. 
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12 Asigurarea eviden ei lucrărilor de conservare 
restaurare ce se execută asupra monumentelor 
istorice, urmărind cunoaşterea stadiului 
realizării lucrărilor pentru fiecare obiectiv  

DJC Vaslui trim. I 
trim.II 

trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
Realizat. 
-instituția noastră a participat în cadrul Comisiei 
de recepție la terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul Asigurarea unui proces educațional 
competitiv prin creare campus Colegiul 
Național „Cuza Vodă” Hu i. 

13 Eviden a şi verificarea modului de respectare a 
avizelor emise în anul în curs pentru lucrări de 
conservare restaurare privind monumentele 
istorice şi lucrări în zona de protec ie a 
monumentelor istorice, urmărind cunoaşterea 
stadiului realizării lucrărilor pentru fiecare 
obiectiv  

DJC Vaslui trim. I 
 

trim. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Nu a fost cazul. 
 
Realizat. 
- DJC Vaslui a primit solicitarea din partea 

colii Gimnaziale „Iorgu Radu” din Bârlad , de 
a desemna un reprezentant în comisia de 
recepție a lucrărilor la obiectivul de investiție 
Consolidare, reparații capitale i modernizare 

coala Gimnazială „Iorgu Radu”  din 
municipiul Bârlad.  
- DJC Vaslui a primit solicitarea din partea 
Primăriei municipiului Hu i , de a desemna un 
reprezentant în comisia de recepție a lucrărilor 
la obiectivul de investiție Asigurarea unui 
proces educațional competitiv prin creare 
campus Colegiul Național „Cuza Vodă” Hu i. 
din municipiul Hu i. 
- instituția noastră a participat la recepția 
lucrărilor de conservare – restaurare a 
monumentului istoric Biserica „Sf. Constantin i 
Elena”, din satul Mălăie ti, comuna Vutcani, 
județul Vaslui, cod LMI VS-II-m-A-06853.01 
Realizat. 
- a fost efectuată o acțiune de verificare 
împreună cu reprezentantul IPJ Vaslui în  zona 
de protecție  a monumentului istoric BNR – 
Sucursală, azi Agenția Raiffeisen Bank, Hu i, în 
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trim. III 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

trim. IV 

urma unor sesizări a nerespectării avizului 
nefavorabil dat anterior. 
- instituția noastră a participat în cadrul 
Comisiei de recepție a lucrărilor la obiectivul de 
investiție Consolidare, reparații capitale i 
modernizare coala Gimnazială „Iorgu Radu”  
din municipiul Bârlad. 
Realizat. 
--instituția noastră a participat în cadrul 
Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 
pentru obiectivul Asigurarea unui proces 
educațional competitiv prin creare campus 
Colegiul Național „Cuza Vodă” Hu i. 

14 Propunerea  pentru  Planul  Na ional  de  
Restaurare  2016  –trei  noi  obiective:  
Ansamblul  Mănăstirii Pârveşti, Biserica de 
lemn „Sf. Gheorghe” a fostului schit 
Lipovă  (Zografu), Biserica de lemn „Sf. 
Nicolae”a fostului schit Strâmba. 

DJC Vaslui trim. I 
trim. II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. III 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat 
- a fost trimisă către Ministerul Culturii i 
Institutul Național al Patrimoniului o situație cu 
monumente istorice (Ansamblul Mănăstirii 
Pârveşti, sat Pârveşti, comuna Costeşti, jude ul 
Vaslui; Biserica de lemn „Sf. Nicolae”a fostului 
schit Strâmba, sat Cetă uia, comuna Puieşti; 
Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” a fostului schit 
Lipovăţ (Zografu), sat Lipovă , comuna Lipovă , 
jude ul Vaslui propuse de instituția noastră pentru 
a intra în Programul Național de Restaurare din 
anul în curs 
 
Realizat. 
- DJC Vaslui a primit din partea Institutului 
Național al Patrimoniului un draft al 
documentului referitor la Proiectul Ordinului 
pentru aprobarea normelor metodologice 
privind elaborarea i derularea Programului 
Național de Restaurare a Monumentelor 
Istorice. 
Realizat  
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trim. IV - a fost popularizat prin intermediul mass – media 
intenția Institutului Național al Patrimoniului de 
înscriere a unor noi obiective în Planul Național 
de Restaurare a monumentelor istorice 2016. 
- au fost trimise adrese de în tiințare  către 
autoritățile locale din județ, precum i 
protopopiatelor din Episcopia Hu ilor referitoare 
la înscriere a unor noi obiective în Planul 
Național de Restaurare a monumentelor istorice 
2016. 
- am solicitat Primăriei Municipiului Hu i i 
Consiliului Local Municipal Hu i un răspuns cu 
privire la stadiul execuției lucrărilor la obiectivul 
Casa Adam Mitache, azi Muzeul Municipal Hu i, 
înscris în Planul Național de Restaurare. 
- au fost trimise, în urma solicitării Consiliului 
Județean Vaslui, fi ele analitice minimale de 
inventariere a unor monumente istorice din județ, 
propuse pentru a fi incluse în PNR 2016. 

15 Informare privind starea de conservare a 
monumentelor istorice din jude  – către 
Ministerul Culturii, Institutul Na ional al 
Patrimoniului. 

DJC Vaslui trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat 
Raportări lunare către Ministerul Culturii privind 
activitatea în domeniul patrimoniului cultural; 
- a fost trimisă către Ministerul Culturii i 
Institutul Național al Patrimoniului o situație cu 
monumente istorice (Ansamblul Mănăstirii 
Pârveşti, sat Pârveşti, comuna Costeşti, jude ul 
Vaslui; Biserica de lemn „Sf. Nicolae”a fostului 
schit Strâmba, sat Cetă uia, comuna Puieşti; 
Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” a fostului schit 
Lipovăţ (Zografu), sat Lipovă , comuna Lipovă , 
jude ul Vaslui propuse de instituția noastră pentru 
a intra în Programul Național de Restaurare din 
anul în curs. 
- solicitare către INP în vederea asigurării unui 
program comun de verificare a obiectivelor din 
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trim. II 
 
 
 
 
 
 
 

trim. III 
 
 
 
 

PNR 2016. 
- informare din partea Ministerului Culturii cu 
privire la unele precizări referitoare la legea 
422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările i 
completările ulterioare. 
- informare din partea Ministerului Culturii cu 
privire la unele modificări ale Ordinului 
ministrului culturii nr. 2173/28.03.2013, referitor 
la regulamentul de organizare i funcționare a 
Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.  
- DJC Vaslui a transmis către toate autoritățile 
administrativ teritoriale ale județului, Consiliul 
Județean, Episcopia Hu ilor, Mănăstirea Pârve ti, 
biblioteci, muzee Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de 
investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural i 
cultural transmis de  Ministerul Culturii.  
- DJC Vaslui a transmis către Ministerul Culturii 
i I.N.P. documentații referitoare la PUG- ul 

Comunei Dode ti i al Ora ului Negre ti, în 
format electronic.  
Realizat. 
- DJC Vaslui a răspuns solicitării INP de a 
delega un membru în comisia de recepție pentru 
lucrările de consolidare-restaurare a Bisericii 
„Sf. Împărați” i „Sf. Nicolae” din localitatea 
Mălăe ti, com Vutcani. 
Realizat. 
- DJC Vaslui a informat Ministerul Culturii în 
legătură cu eventualele pagube înregistrate la 
monumentele istorice, în urma condițiilor 
meteorologice din luna aprilie. 
-  instituția noastră a răspuns solicitării INP 
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trim. IV 

referitoare la identificarea operatorilor 
economici, a editorilor sau producătorilor care 
sunt obligați să achite timbrul monumentelor 
istorice conform Legii 422/2001 – privind 
protejarea monumentelor istorice. 
- s – a  răspuns solicitării Institu iei Prefectului - 
jude ul Vaslui cu privire la situația stării de 
conservare a monumentelor istorice din județ; 
- a fost purtată corespondență cu Ministerul 
Culturii referitor la avizarea documentației ce are 
ca obiectiv Reparații i anvelopare fațadă – 
Muzeul Județean „ tefan cel Mare” Vaslui i 
Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu 
Spătarul” Vaslui. 
- DJC Vaslui a primit de la Ministerul Culturii 
Ordinul nr. 2645/5.08.2016 – privind stabilirea 
personalului împuternicit să constate 
contravenții i să aplice sancțiunile prevăzute de 
actele normative din domeniul culturii,  în care 
trei dintre consilierii instituției noastre au primit 
această împuternicire.  
- a fost făcută o întâmpinare către INP i 
Ministerul Culturii referitoare la situația actuală a 
finanțării i a lucrărilor la monumentul istoric 
Casa Adam Mitache, azi Muzeul Municipal Hu i. 
Realizat 
- s-a primit, o informare, din partea Institutului 
Național al Patrimoniului cu privire la înscrierea 
unor noi obiective în PNR 2016. 
-  a fost în tiin at Institutului Național al 
Patrimoniului cu privire la unele modificări 
efectuate în Lista Monumentelor Istorice 2015 
referitoare la erori materiale i/sau modificări 
ale denumirii i numerotării stradale. 
- a fost primită o în tiințare din partea 
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Ministerului Culturii cu privire la completarea 
documentației, depuse de Muzeul „Vasile 
Pârvan” din municipiul Bârlad, referitoare la 
obiectivul Reabilitare i dotare a Muzeului 
„Vasile Pârvan” – Casa Sturdza, municipiul 
Bârlad, jud. Vaslui. 
- au fost transmise Ministerului Culturii 267 de 
Obligații de folosință a monumentelor istorice 
în format electronic. 

16 Demersuri către organele tutelare ale 
beneficiarilor de monumente istorice  
(Consiliul Jude ean, consilii locale, Episcopia 
Huşilor) pentru măsuri în vederea protejării 
acestora. 

DJC Vaslui trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. II 
 
 
 
 
 
 

Realizat 
- s-au trimis adrese către Primăria Comunei 

Sole ti, Consiliul Județean, Instituția Prefectului a 
județului Vaslui referitoare la situația juridică a 
regimului de proprietate pentru monumentul 
istoric Conacul Rosetti – Solescu, sat Soleşti, 
comuna Soleşti, jude ul Vaslui (conacul propriu-
zis, parcul cu arbori seculari, zidul de incintă), cod 
LMI 2010: VS-II-m-A-06881.01-03; 

- A fost retrimisă invitația DJC Vaslui către 
instituțiile publice din județ ( Consiliul Județean, 
primăriile municipiilor) pentru alcătuirea unui 
grup de lucru în vederea analizării unor probleme 
legate de patrimoniul cultural din județ i al găsirii 
unor soluții concrete pentru reabilitarea 
monumentelor istorice. 

- au fost trimise adrese primăriilor din 
municipiile Vaslui. Bârlad, Hu i i din ora ele 
Negre ti i Murgeni cu privire la atribuțiile în 
domeniul protejării patrimoniului național. 

Realizat 
- DJC Vaslui a solicitat Protoieriei Vaslui 
desemnarea unui reprezentant care să participe 
la acțiunea de control la  monumentul istoric 
Biserica „Sf. Voievozi”, satul Cotic, comuna 
Todire ti, jud. Vaslui. 
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trim. III 

 
 

trim. IV 

Realizat. 
- au fost trimise informări Primăriilor din 
municipiile din județ cu privire la unele 
modificări legislative ale Legii nr. 153/2011- 
privind măsuri de cre tere a calității 
arhitectural – ambientale a clădirilor, menite să 
faciliteze accesul cetățenilor la finanțarea în 
vederea reabilitării monumentelor istorice. 

17 Sesizarea institu iilor publice cu drept de 
control  în cazurile în care se constată 
executarea de lucrări de repara ii curente şi de 
conservare-restaurare la monumente fără 
documenta iile tehnico-economice legal 
avizate şi aprobate, sau prin aplicarea de 
solu ii şi procedee ce contravin 
documenta iilor, avizelor şi normelor legale, 
care pot aduce prejudicii valorii, formei, 
caracterului sau aspectului autentic al 
monumentului (Ministerul Culturii, 
Inspectoratul de Stat în Construc ii Vaslui, 
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă 
”Podul Înalt” Vaslui, Inspectoratul de Poli ie 
al jude ului Vaslui, Agen ia de Protec ie a 
Mediului Vaslui;  Institu ia Prefectului - 
Vaslui, Consiliul Jude ean Vaslui, primării şi 
consilii locale) 

DJC Vaslui trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat 
- instituția noastră  a răspuns solicitării IPJ 

Vaslui cu privire la situația unor monumente 
istorice din localitățile Vaslui, Bârlad i Rafaila 
asupra cărora s-au efectuat intervenții/reparații 
fără avizul DJC Vaslui în vederea constituirii 
instituției noastre ca parte civilă în dosarele 
instrumentate de reprezentantul IPJ Vaslui pe 
probleme de patrimoniu cultural. 

- instituția noastră  a răspuns solicitării IPJ 
Vaslui cu privire la situația unui monument istoric 
din localitatea Hu i, în vederea soluționării 
dosarului penal 412/P/2015. 

- instituția noastră  a răspuns solicitării IPJ 
Vaslui cu privire la o persoană fizică, în vederea 
soluționării dosarului penal nr. 1375/P/2015. 

- informare din partea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Bârlad cu privire la dosarul penal nr. 
3579/P/2015, privind efectuarea de intervenții 
asupra unui monument istoric fără autorizație de 
construire/desființare. 

- informare către Oficiul de Cadastru i 
Publicitate Imobiliară cu privire la reactualizarea 
Listei Monumentelor Istorice 2015. 

- instituția noastră  a trimis unele date referitoare 
la soluționarea dosarului penal nr. 5764/P/2015 în 
legătură cu un monumentul istoric din municipiul 
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trim. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bârlad. 
Realizat. 
- solicitare către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Hu i cu privire la soluționarea 
dosarului nr. 1840/P/2015, 
- solicitare către Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Ia i cu privire la soluționarea dosarului 
nr. 1839/P/2015, 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad ne-a 
comunicat soluția dată în dosarul nr. 
5079/P/2015 
- instituția noastră a sesizat IPJ Vaslui cu 
privire la rezultatul acțiunii de verificare a 
monumentului istoric Casa Mădârjac, azi 
Restaurant SC Doreveco SRL , din municipiul 
Vaslui, str. tefan cel Mare, nr. 43, unde au fost 
constatate lucrări fără aviz. 
- DJC Vaslui a înaintat către Inspectoratul de 
Stat în Construcții Vaslui lista cu obiectivele la 
care se vor face verificări în comun în decursul 
acestui an. 
- DJC Vaslui a primit de la  Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Ia i soluția dată în dosarul 
nr. 1839/P/2015, 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Hu i ne-a 
comunicat soluția dată în dosarul nr. 
1840/P/2015, 
- în urma sesizării firmei S.C. Ghica Residence 
S.R.L.Vaslui, DJC Vaslui a trimis Ministerului 
Culturii sesizarea primită referitoare la dosarul 
cu nr. 441/24.05.2016. 
- IPJ a solicitat instituției noastre o serie de 
documente în legătură cu acțiunea de control la 
monumentul istoric Biserica „Sf. Voievozi”, 
din satul Cotic, comuna Todire ti, jud. Vaslui. 

142 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
trim.III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- IPJ a solicitat instituției noastre documentul 
numit Obligație de folosință pentru 
monumentul istoric Biserica „Na terea Maicii 
Domnului” a Mănăstirii Rafaila, din comuna 
Rafaila, jud. Vaslui. 
- DJC Vaslui a solicitat Primăriei municipiului 
Vaslui informații cu privire la emiterea 
eventualelor autorizații de construcție i 
certificate de urbanism pentru zona de protecție 
a monumentului istoric Casa Peride, azi sediul 
PSD, , din municipiul Vaslui. 
Realizat. 
- a fost primită o solicitare din partea IPJ Vaslui 
referitoare la furnizarea unor date în legătură cu 
monumentul istoric Casă, azi Protoieria Hu i, 
din municipiul Hu i. 
- au fost solicitate date referitoare la eventualele 
pagube înregistrate la monumentele istorice, în 
urma condițiilor meteorologice din luna aprilie, 
către Inspectoratul  pentru Situa ii  de Urgen ă 
”Podul  Înalt” Vaslui i  Instituția Prefectului  - 
Județul Vaslui . 
- instituția noastră a făcut demersuri către 
Primăria Comunei Zăpodeni pentru a clarifica 
sesizarea primită în legătură cu posibile acțiuni 
de construire în zona de protecție a 
monumentului istoric Conacul Lambrino, satul 
Butucăria, com. Zăpodeni. 

- au fost făcute demersuri către Primăria 
Comunei Muntenii de Jos pentru a se clarifica 
sesizarea primită în legătură cu posibile acțiuni 
de construire în zona de protecție a 
monumentului istoric de for public Statuia 
ecvestră a domnitorului tefan cel Mare, din 
localitatea Băcăoani, com. Muntenii de Jos, jud 
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trim. IV 

Vaslui. 
- s-a răspuns solicitării din partea IPJ Vaslui cu 
privire la acțiunea de verificare a stării de 
conservare a monumentului istoric Casă, azi 
Protoieria Hu i. 
Realizat 
- s-a efectuat, împreună cu reprezentantul IPJ i 
al Primăriei Vaslui, o acțiune de verificare a 
respectării legislației în domeniu de către 
administratorul dreptului de proprietate a 
monumentului istoric Casa Mădârjac, azi 
restaurant (S.C. Doreveco S.R.L.), din 
municipiul Vaslui. 

- s-a sesizat Serviciul de Urbanism al Primăriei 
Municipiului Bârlad cu privire la respectarea 
normelor de întocmire a Certificatului de 
Urbanism referitor la respectarea zonei de 
protecție a monumentelor istorice. 

18 Constatare contraven ii şi aplicare amenzi 
pentru nerespectarea prevederilor legale în 
domeniul protejării monumentelor istorice 

DJC Vaslui trim. I 
 

trim. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nu au fost cazul. 
 
Realizat. 
- DJC Vaslui a efectuat o acțiune de verificare 
împreună cu reprezentantul Primăriei 
municipiului Vaslui, în zona de protecție  a 
monumentului istoric Casa Mădârjac, azi 
Restaurant SC Doreveco SRL , din municipiul 
Vaslui, str. tefan cel Mare, nr. 43, unde s-a 
constatat lucrări fără avizul instituției noastre. 
- DJC Vaslui a efectuat o acțiune de verificare 
împreună cu reprezentantul Primăriei 
municipiului Hu i i cu reprezentantul IPJ 
Vaslui în  zona de protecție  a monumentului 
istoric BNR – Sucursală, azi Agenția Raiffeisen 
Bank, Hu i. 
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trim. III 
trim. IV 

-Nu a fost cazul. 
-Nu a fost cazul. 

19 Asigurarea coresponden ei în domeniul 
protejării monumentelor istorice 

DJC Vaslui trim. I 
trim.II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nu a fost cazul. 
Realizat 
-  DJC Vaslui a solicitat către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui  
informații cu privire la aplicarea prevederilor 
Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, referitoare la plata timbrului 
monumentelor istorice de către agenții economici 
vizați de lege. 
- DJC Vaslui a trimis informări legislative 
privind modificarea LMI, primăriilor comunelor 
Bogdănița, Punge ti, Dume ti, Dăne ti, Gârceni, 

uletea, Albe ti, Ibăne ti, Ivăne ti, Mălu teni, 
Poiene ti, tefan cel Mare, Cozme ti, Băce ti, 
Todire ti, Rebricea, Grivița cât i atribuțiile 
administrațiilor publice locale cu privire la 
prevederile Legii 422 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările i 
completările ulterioare. 
- DJC Vaslui a trimis informări legislative 
privind modificarea LMI, primăriilor comunelor 
Vulture ti, Pogana, Zăpodeni, Lipovăț, 
Dragomire ti, Puie ti, Coste ti, Oltene ti, 
Gherghe ti, Frunti eni, Ro ie ti, Boțe ti, 
Dimitrie Cantemir, Bogdăne ti cât i atribuțiile 
administrațiilor publice locale cu privire la 
prevederile Legii 422 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările i 
completările ulterioare, ale Ordonanței de 
Guvern nr. 43/2000 privind protecția 
patrimoniului arheologic i declararea unor 
situri arheologice ca zone de interes național, 
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trim.III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

precum i ale Legii 182/2008- privind 
protejarea patrimoniului cultural național 
mobil, cu modificările i completările ulterioare. 
Realizat.  

-au fost trimise informări legislative privind 
modificarea LMI, primăriilor comunelor 
Codăe ti, Bogdana, Rafaila, Zorleni, Banca, 
Vutcani, Dele ti, Micle ti, Vinderei, Tăcuta, 
O e ti, Voine ti, Hoceni, Pădureni, Sole ti, 
Vetri oaia, Tătărăni, Muntenii de Jos, Tanacu, 
Văleni  cât i atribuțiile administrațiilor publice 
locale cu privire la prevederile Legii 422 privind 
protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările i completările ulterioare. 
- au fost trimise către Primăriile municipiilor din 
județ solicitări cu privire la evidența agenților 
economici care fac obiectul art. 51, alin 3-4, din 
Legea 422/2001 – privind protejarea 
monumentelor istorice, în ceea ce prive te plata 
timbrului monumentelor istorice  
- DJC Vaslui a răspuns solicitării Administrației 
Naționale a Rezervelor de Stat i Probleme 
Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme 
Speciale Vaslui cu privire la situația obiectivelor 
de infrastructură teritorială importante pentru 
sistemul național de apărare. 
- au fost trimise către S.C. Micul Atlet S.R.L. i 
S.C. Kiocopy Center S.R.L. din municipiul 
Bârlad, o informare cu privire la contribuția de 
2% din veniturile realizate la Fondul Cultural 
Național, care fac obiectul art. 21, alin. 1, lit.i 
din Ordonan a 51/1998 – privind 
îmbunătățirea sistemului de finanțare a 
programelor, proiectelor i acțiunilor culturale, 
cu modificările i completările ulterioare;    
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- am trimis către 11 agenți comerciali 
identificați din municipiul Bârlad, informări cu 
privire la plata timbrului monumentelor istorice, 
care fac obiectul art. 51, alin 3-4, din Legea 
422/2001 – privind protejarea monumentelor 
istorice, în ceea ce prive te plata timbrului 
monumentelor istorice; 
- am răspuns solicitării unei persoane fizice 
legate de statutul de monument istoric al 
imobilului pe care îl deține în municipiul 
Bârlad.  
- am răspuns solicitării Consiliului Județean 
Vaslui cu privire la situația unor obiective care 
sunt monumente istorice în vederea 
implementării proiectului Reabilitarea 
Centrului cultural istoric al municipiului 
Bârlad, finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2007 – 2013; 
- am înaintat autorităților publice locale 
(Primăria Comunei Sole ti, Consiliului Județean 
Vaslui i Instituția Prefectului – Județul Vaslui) 
o solicitare în vederea comunicării statutului 
juridic de proprietate a monumentului istoric 
Conacul Rosetti – Solescu,  din localitatea 
Sole ti,  com. Sole ti. 
Realizat 

- a fost  trimisă către Primăria Comunei Punge ti 
i Episcopiei Romano – Catolice Ia i o solicitare 

referitoare la situația juridică a capelei catolice 
din localitatea Punge ti. 
- s-a primit din partea Ministerului Culturii un 
proiect provizoriu legat de Tezele Prealabile ale 
Codului Patrimoniului în vederea analizării i a 
eventualelor propuneri din partea instituției. 
- s-a răspuns solicitării venite din partea 
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trim. IV Mănăstirii Pârve ti referitor la starea de 
degradare a monumentului istoric Biserica de 
lemn „Sf. Nicolae”, din satul Pârve ti, com 
Coste ti. 
- s-a primit din partea Ministerului Culturii o 
informare cu privire la respectarea noului 
Regulament de Organizare i Funcționare a 
Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.  
- s-a răspuns sesizării venite din partea 
Protopopiatului Bârlad referitoare la posibile 
nereguli aflate în zona de protecție a 
monumentului istoric Biserica „Sf. Ilie” a 
breslei blănarilor.  
- a fost transmis către Primăria Comunei 
Vinderei Decizia Comisiei Zonale a 
Monumentelor Istorice Nr. 5 de la Ia i cu privire 
la Proiectul Actualizarea Planului Urbanistic 
General i al Regulamentului Local de 
Urbanism pentru Comuna Vinderei. 
- DJC Vaslui în colaborare cu Primăriei 
Municipiului Bârlad au participat la acțiunea de 
verificare a zonei de protecție a monumentului 
istoric Biserica „Sf. Ilie” a breslei blănarilor, 
din municipiul Bârlad, în vederea soluționării 
sesizării Protopopiatului Bârlad.  
- s-a purtat corespondență cu Parohia Romano – 
Catolică „Sf. Petru i Paul” din municipiul 
Vaslui, în legătură cu 
proprietarul/administratorul capelei catolice 
funerare din satul Punge ti, comuna Punge ti, 
jud. Vaslui . 

20 Realizarea  şi păstrarea organizată a arhivei  
privind protejarea monumentelor istorice 
(suport hârtie şi electronic) 

DJC Vaslui trim. I 
 

trim.II 
trim. III 

Realizat 
- angajații DJC Vaslui realizează, păstrează i 
utilizează corespunzător arhiva instituției 
privind protejarea monumentelor istorice, atât 
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trim. IV pe suport letric cât i în format electronic. 
Obiectivul nr. 3 Punerea în valoare a monumentelor istorice 

21 Colaborarea cu administra iile publice locale 
în vederea  definitivării semnalizării şi 
inscrip ionării monumentelor istorice 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 
 

trim. II 
 

 
 
 
 
 

trim. III 
trim. IV 

Realizat 
D.J.C. Vaslui a popularizat legislația în domeniul 
patrimoniului, prin adrese de informare către 
primăriile de municipiu din județ, cu privire la 
Ordinul de ministru nr. 2237/2004 referitor la 
semnalizarea monumentelor istorice 
Realizat 
- DJC Vaslui a acordat consiliere de ordin 
legislativ Primăriei municipiului Bârlad cu 
privire la amplasarea însemnelor distinctive i a 
siglelor pentru monumentul istoric Biserica „Sf. 
Spiridon” i „Buna Vestire”,  din municipiul 
Bârlad. 
- Nu a fost cazul. 

22 Popularizarea patrimoniului imobil din jude  
prin mass-media, studii şi articole, sus inute în 
cadrul unor simpozioane şi sesiuni ştiin ifice, 
întâlniri, colocvii, seminarii, mese rotunde,  
excursii, expozi ii .a., organizate în 
parteneriat (institu ii de specialitate, 
administra ii publice locale, de inători de 
monumente istorice) cu prilejul unor 
manifestări cultural-artistice şi ale Zilelor 
Europene ale Patrimoniului 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
trim. II 

 
 
 

trim. III 
trim. IV 

Realizat 
     - Organizarea expoziției permanente de 
fotografie -  Să încercăm împreună - în sediul 
Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spătarul”  
Vaslui (cuprinde imagini cu bunuri culturale din 
patrimoniul național imobil, arheologic, 
imaterial); 
Realizat. 
- DJC Vaslui a participat la seminarul 
”Management i bune practici în administrația 
culturală”, organizat de Ministerul Culturii, 
- instituția noastră, reprezentată de doamna 
director executiv în cadrul Colegiului 
Prefectural Vaslui, a prezentat tema ”Situația 
patrimoniului național din județul Vaslui”. 

23 Organizarea şi urmărirea ac iunilor de 
promovare în domeniul protejării 
patrimoniului imobil, a dezvoltării  urbane / 
rurale şi amenajării teritoriului 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
trim. II 
trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul 
- Nu a fost cazul 
- Nu a fost cazul 
Realizat  
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- informări către autoritățile publice locale cu 
privire la respectarea normelor de amenajare a 
teritoriilor atât în mediul rural cât i în mediul 
urban pentru protejarea patrimoniului construit. 

24 Urmărirea şi înştiin area muzeelor pentru  
recuperarea şi valorificarea   materialelor, 
obiectelor sau a unor  elemente  componente  
rezultate  din  demolarea,  transformarea  sau  
repararea  construc iilor, precum  şi pentru  
consemnarea  documentară a unor  zone,  
ansambluri  şi clădiri  de  interes  istoric, 
documentar sau artistic. 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
trim. II 
trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul 
- Nu a fost cazul 
- Nu a fost cazul 
Realizat  
-consultanță acordată instituțiilor muzeale cu 
privire la întocmirea studiilor de specialitate din 
cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriilor 
a Planurilor Urbanistice Generale 

    Obiectivul nr. 4  Arheologie 
Obiective specifice:  

a. eviden a patrimoniului arheologic 
b. conservarea şi protejarea patrimoniului arheologic 
c. monitorizarea patrimoniului arheologic 
d. punerea în valoare a patrimoniului arheologic 

25 Popularizarea O.G. 43/2000 i Legea 
182/2000privind protec ia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri. 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Realizat  
- în tiințare autorități publice locale (CJ Vaslui i 
Primăria Ivăne ti) cu privire la exercitarea 
dreptului de preemțiune asupra vânzării unei 
suprafețe de teren de 41,46 ha din satul Ivăne ti, 
comuna Ivăne ti. 
- DJC Vaslui a informat Instituția Prefectului- 
Județul Vaslui i Consiliul Județean Vaslui cu 
privire la legislația în domeniul arheologiei i al 
protejării monumentelor istorice. 
- au fost trimise adrese primăriilor din municipiile 
Vaslui. Bârlad, Hu i i din ora ele Negre ti i 
Murgeni cu privire la atribuțiile în domeniul 
protejării patrimoniului arheologic. 
Realizat  
-DJC Vaslui a trimis informări legislative privind 
modificarea LMI i RAN, primăriilor comunelor 
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trim. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arsura, Bune ti-Avere ti, Crețe ti, cât i 
atribuțiile administrațiilor publice locale cu 
privire la protejarea patrimoniului cultural 
național. 
- DJC Vaslui a trimis informări legislative 
privind modificarea LMI i RAN, primăriilor 
comunelor Bogdănița, Punge ti, Dume ti, 
Dăne ti, Gârceni, uletea, Albe ti, Drânceni, 
Ibăne ti, Ivăne ti, Mălu teni, Poiene ti, tefan 
cel Mare, Cozme ti, Băce ti, Todire ti, Rebricea, 
Grivița cât i atribuțiile administrațiilor publice 
locale cu privire la protejarea patrimoniului 
cultural național. 
- DJC Vaslui a trimis informări legislative 
privind modificarea LMI i RAN primăriilor 
comunelor Vulture ti, Pogana, Zăpodeni, 
Lipovăț, Dragomire ti, Puie ti, Coste ti, 
Oltene ti, Gherghe ti, Frunti eni, Ro ie ti, 
Boțe ti, Dimitrie Cantemir, Bogdăne ti cât i 
atribuțiile administrațiilor publice locale cu 
privire la prevederile Legii 422 privind 
protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările i completările ulterioare, ale 
Ordonanței de Guvern nr. 43/2000 privind 
protecția patrimoniului arheologic i declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes 
național, precum i ale Legii 182/2008- privind 
protejarea patrimoniului cultural național 
mobil, cu modificările i completările ulterioare. 
Realizat. 
- au fost trimise informări legislative privind 
modificarea LMI, firmei S.C. Ghica Residence 
S.R.L., dar i primăriilor comunelor Zorleni, 
Banca, Vutcani, Micle ti, Sole ti, Găge ti, 
Perieni, Pogone ti, Stănile ti, Băcani, Ciocani, 
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trim. IV 

Deleni, Fălciu, Epureni, Dode ti cât i atribuțiile 
administrațiilor publice locale cu privire la 
prevederile Ordonanței de Guvern nr. 43/2000 
privind protecția patrimoniului arheologic i 
declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes național, precum i ale Legii 182/2008- 
privind protejarea patrimoniului cultural 
național mobil, cu modificările i completările 
ulterioare. 
-Nu a fost cazul 

26 Aplicarea legislației în vigoare cu privire la 
regimul juridic general al descoperirilor şi al 
cercetării arheologice, precum şi protejarea 
patrimoniului arheologic 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 
 
 
 
 

 
trim.II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat. 
- conform Legii 17/2014, primăriile din județ 
transmit D.J.C. Vaslui anexa 3A pentru vânzarea 
terenurilor din extravilan pentru care nu este 
necesar emiterea avizului specific.În acest sens, în 
luna septembrie, D.J.C. Vaslui a primit 14 
comunicări ale anexei 3A la normele 
metodologice; 
Realizat. 
- conform Legii 17/2014, primăriile din județ 
transmit D.J.C. Vaslui anexa 3A pentru vânzarea 
terenurilor din extravilan pentru care nu este 
necesar emiterea avizului specific. În acest sens, 
în luna aprilie D.J.C. Vaslui a primit 1 comunicare 
a anexei 3A la normele metodologice; 
- conform Legii 17/2014, primăriile din județ 
transmit D.J.C. Vaslui anexa 3A pentru vânzarea 
terenurilor din extravilan pentru care nu este 
necesar emiterea avizului specific. În acest sens, 
în luna aprilie D.J.C. Vaslui a primit 16 
comunicări ale anexei 3A la normele 
metodologice; 
- DJC Vaslui a primit de la Ministerul Culturii 
instrucțiunea nr. 2/08.04.2016 privind regimul 
descoperirilor arheologice întâmplătoare. 
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trim. III 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. IV 

- conform Legii 17/2014, primăriile din județ 
transmit D.J.C. Vaslui anexa 3A pentru vânzarea 
terenurilor din extravilan pentru care nu este 
necesar emiterea avizului specific. În acest sens, 
în luna aprilie D.J.C. Vaslui a primit 12 
comunicări ale anexei 3A la normele 
metodologice; 
Realizat. 
- conform Legii 17/2014, primăriile din județ 
transmit către D.J.C. Vaslui anexa 3A pentru 
vânzarea terenurilor din extravilan pentru care nu 
este necesar emiterea avizului specific. În acest 
sens, în luna aprilie D.J.C. Vaslui a primit 11 
comunicări ale anexei 3A la normele 
metodologice; 
Realizat. 
- conform Legii 17/2014, primăriile din județ 
transmit către D.J.C. Vaslui anexa 3A pentru 
vânzarea terenurilor din extravilan pentru care nu 
este necesar emiterea avizului specific. În acest 
sens, în luna aprilie D.J.C. Vaslui a primit 18 
comunicări ale anexei 3A la normele 
metodologice; 

27 Analizarea şi avizarea documenta iilor pentru 
zonele cu patrimoniu arheologic din  Lista 
Monumentelor Istorice şi Repertoriul 
Arheologic Na ional, zone cu patrimoniu 
arheologic cunoscut şi cercetat, zone cu 
patrimoniu arheologic reperat, zone cu 
patrimoniu arheologic eviden iat întâmplător, 
cât şi în zone susceptibile să de ină patrimoniu 
arheologic 

 trim.I 
 
 
 
 
 
 
 

trim.II 
 
 
 

Realizat 
S-a acordat consultanță de specialitate pentru 
întocmirea documenta iilor pentru zonele cu 
patrimoniu arheologic din  Lista Monumentelor 
Istorice şi Repertoriul Arheologic Na ional, zone 
cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, 
zone cu patrimoniu arheologic reperat, zone cu 
patrimoniu arheologic eviden iat întâmplător, cât 
şi în zone susceptibile să de ină patrimoniu 
arheologic, prin intermediul po tei electronice, a 
telefoniei i  prin întâlniri directe.  
  - consultanță către persoanele fizice 
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trim. III 
trim. IV 

Arghiropol Grigorescu Constantin i Radu 
Rodica, reprezentați de avocatul Otilia Bîrnaz,  în 
vederea precizării regimului juridic privind zonele 
cu valoare arheologică determinată sau potențială; 
- Nu a fost cazul. 
Realizat. 
- DJC Vaslui a acordat consultanță persoanelor 
fizice i juridice cu privire la protejarea 
patrimoniului arheologic i legislația în vigoare. 
- DJC Vaslui a emis avizul specific favorabil, la 
solicitarea unei persoane fizice privind vânzarea 
unui teren agricol în extravilanul localității 
Găge ti, comuna Găge ti, jud. Vaslui, în baza 
Legii 17/2014 – privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării – cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan i de 
modificare a Legii nr. 268/2001 – privind 
privatizarea societăților comerciale ce dețin în 
administrare terenuri proprietate publică i 
privată a statului cu destinație agricolă i 
înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu 
modificările i completările ulterioare.   
- Instituția noastră  a în tiințat S.C. Ghica 
Residence S.R.L. din municipiul Vaslui despre 
emiterea avizului favorabil nr. 763/ 2016 de 
către Ministerul Culturii pentru Proiectul – 
Construire bloc locuințe colective  S+P+4E, cu 
respectarea legislației în vigoare, cu privire la 
protejarea patrimoniului arheologic. 
- instituția noastră a acordat consultanță pentru 
documentația PUG Codăe ti cu privire la 
normele de întocmire i respectare a legislației 
în domeniu, în vederea avizării. 
-  a fost acordată consultanță persoanelor fizice 
i juridice  cu privire la legislația i normele din 
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domeniul protejării patrimoniului arheologic, 
dar i întocmirii documentațiilor de specialitate. 

28 Monitorizarea şi verificarea modului de 
respectare a condi iilor impuse în avizele 
eliberate 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 

trim.II 
trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 

29 Verificarea respectării ansamblului de măsuri 
juridice, administrative, tehnice în cazul 
descoperirilor întâmplătoare 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 

trim.II 
trim. III 
 trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 

30 Verificarea respectării ansamblului de măsuri 
juridice, administrative, tehnice menite să 
asigure prospectarea, identificarea, 
inventarierea, conservarea şi restaurarea, 
asigurarea pazei, întreținerea şi punerea în 
valoarea a bunurilor arheologice, precum şi a 
terenurilor în care se găsesc acestea, în 
vederea cercetării, sau după caz, clasării 
acestora ca bunuri cultural ori ca monumente 
istorice 
 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 

trim.II 
 
 
 
 

 
 

trim.III 
 
 
 
 
 
 

trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
 
 Realizat  
- instituția noastră a  solicitat Primăriei Ora ului 
Negre ti informații referitoare la eventualele 
eliberări de autorizații de construcții sau 
certificate de urbanism pentru perimetrul aflat în 
zona de protecție a Sitului arheologic de la 
Parpanița – La nisipărie, înscris în RAN, 
precum i măsurile luate de autoritatea locală în 
vederea protejării patrimoniului cultural național.  

Realizat. 
- Am solicitat Primăriei Comunei Banca 
informații referitoare la eventuale eliberări de 
autorizații de construcții pentru Situl arheologic 
de la Gara Banca – apte case i a zonei sale de 
protecție. 
- Nu a fost cazul. 

31 Acordarea de consultan ă în domeniul 
delimitării zonelor de protec ie ale siturilor 
arheologice din localită ile care lucrează la 
elaborarea PUG-urilor. 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 
 

Realizat 
S-a acordat consultan ă în domeniul delimitării 
siturilor arheologice i a zonelor de protec ie 
aferente din localită ile care lucrează la elaborarea 
PUG-urilor primăriilor ora ului Negre ti i a 
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trim.II 
trim. III 

 
 
 
 
 
 
 

trim. IV 

comunelor Dode ti, Hoceni , Arsura 
- Nu a fost cazul 
Realizat.  
-S-a acordat consultan ă în domeniul delimitării 
siturilor arheologice i a zonelor de protec ie 
aferente din localită ile care lucrează la elaborarea 
PUG-urilor primăriilor comunelor Codăe ti, 
Pogana. 
 
Realizat 
- DJC Vaslui a oferit consultanță autorităților 
locale ale comunei Pochidia în legătură cu 
întocmirea în vederea avizării a PUG Comuna 
Pochidia. 
 

32 Îmbunătă irea calită ii şi eficientizarea folosirii 
informa ionale şi de comunicare pentru 
patrimoniul arheologic, prin realizarea unei 
baze de date de interes na ional. Acțiuni 
specifice în vederea completării Repertoriului 
Arheologic Național. 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 
 
 

 
trim.II 

 
trim. III 
trim. IV 

Realizat. 
- au fost trimise către Ministerul Culturii 
informări cu privire la noile situri arheologice 
descoperite de pe raza localităților Negre ti, 
Dode ti i Murgeni, în vederea înscrierii lor în 
RAN. 
 
- Nu a fost cazul 
 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 

33 Transmiterea autoriza iilor emise de 
Ministerul Culturii / Direc ia Patrimoniu 
Cultural: autoriza ii pentru supraveghere 
arheologică, autoriza ii pentru diagnostic 
arheologic, autoriza ii pentru cercetare 
arheologică preventivă, autoriza ii pentru 
cercetare arheologică sistematică, cu 
informarea obligativită ii respectării normelor 
şi procedurilor elaborate de Ministerul Culturii 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 

trim.II 
 
 
 

trim. III 

Realizat. 
- a fost primită o adresă de informare din partea 
Ministerului Culturii cu privire la gestionarea 
solicitărilor de autorizații de cercetare arheologică 
pentru Campania arheologică 2016, precum i a 
rapoartelor pentru Cronica Cercetărilor 
Arheologice pentru anul 2015 
Realizat. 
- a fost transmis către Muzeul Județean „ tefan 
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şi cu monitorizarea respectării acestora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

trim. IV 

cel Mare”  Vaslui i Universității „ tefan cel 
Mare ” Suceava autorizația pentru cercetare 
arheologică sistematică nr. 67/2016 pentru 
săpăturile arheologice sistematice în situl 
arheologic Tăcuta – Vaslui. 
Realizat.  
- a fost transmis avizul specific favorabil, pentru 
solicitarea unei persoane fizice, privind 
vânzarea unui teren agricol în extravilanul 
localității Găge ti, comuna Găge ti, jud. Vaslui 
Direcției pentru Agricultură a Județului Vaslui 
i Primăriei Comunei Găge ti. 

- s-a transmis Muzeului „Vasile Pârvan” din 
Bârlad autorizația pentru cercetare arheologică 
sistematică, pentru săpături arheologice 
sistematice în situl arheologic Polocin – „Islaz 
Călălboaia” din localitatea Polocin, comuna 
Pogone ti, jud. Vaslui. 

-- Nu a fost cazul. 
 

34 Monitorizarea cercetărilor de suprafa ă, cât şi 
a rezultatelor cercetărilor / supravegherilor 
arheologice efectuate de institu iile de 
specialitate din jude  în vederea completării 
Repertoriului Arheologic Na ional cu noi situri 
de pe teritoriul jude ului Vaslui 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 

trim.II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nu a fost cazul. 
 
Realizat  
- DJC Vaslui a solicitat Muzeului Județean 
„ tefan cel Mare” Vaslui”  o situație cu măsurile 
care s-au luat cu privire la bunurile culturale 
mobile descoperite pe raza comunelor Sole ti, 
Poiene ti i Tanacu; dacă s-au efectuat expertize 
asupra bunurilor în cauză, dacă s-a demarat 
procedura de clasare a acestor bunuri, dacă s-au 
efectuat cercetări arheologice în zona 
perimetrelor de descoperire i dacă s-au întocmit 
fi e de sit. 
Realizat. 
- Instituția noastră a primit o în tiințare 
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trim. III 

 
 
 
 

trim. IV 

referitoare la începerea lucrărilor de cercetare 
arheologică în situl Tăcuta, punctul Dealul 
Miclea. 
Realizat 
- a fost înaintat către Ministerul Culturii 
Raportul de supraveghere arheologică pentru 
proiectele Desființare parțială magazie C12 i  
Obținerea autorizației de construire garaj i 
magazie, utilaje S+P, beneficiar fiind Episcopia 
Hu ilor. 

35 Colaborarea cu institu iile publice centrale şi 
locale, cu Inspectoratul Jude ean de Poli ie, 
Inspectoratul de Stat în Construc ii, Serviciile 
de Urbanism, Inspectoratul pentru Situa ii de 
Urgen ă, Poli ia de Frontieră, Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Vama 
Albi a, cât şi cu institu iile de specialitate 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim.II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat 
 - a fost informată Primăria ora ului 
Murgeni, Consiliul Local Murgeni precum i 
administratorul terenului (S.C. Comcereal S.A.), 
unde a avut loc descoperirea întâmplătoare, de 
legislația referitoare la acestă descoperire de pe 
raza ora ului Murgeni, precum i de regimul 
special de protecție al zonei unde a avut loc 
descoperirea. 
- informare către Consiliul Județean Vaslui despre 
descoperirea unor noi situri arheologice pe raza 
ora ului Negre ti. 
Realizat 
- instituția noastră a răspuns solicitării 
Ministerului Culturii privitoare la unele 
informații cerute de Ministerul Mediului i 
Pădurilor privind implementarea unor măsuri 
pentru prevenirea, reducerea i compensarea 
efectelor negative generate de implementarea 
proiectelor de mediu. 
- DJC Vaslui a solicitat Serviciului de Urbanism 
din cadrul Primăriei Comunei Banca, eventuale 
documente necesare construcției în perimetrul i 
raza de protecție a Sitului arheologic de la Gara 
Banca – apte case,. 
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trim. III 
trim. IV 

- DJC Vaslui a solicitat Ministerului Culturii 
situația documentației depuse spre avizare de 
către firma S.C. Ghica Residence S.R.L. Vaslui, 
referitor la proiectul Construire bloc locuințe 
colective S+P+4E, în municipiul Vaslui, în raza 
de protecție a sitului arheologic Zona curților 
domne ti din Vaslui. 

- Nu a fost cazul. 
Realizat 
- a fost trimis către Ministerul Culturii 
documentația - Actualizare Plan Urbanistic 
General i al Regulamentului Local de Urbanism 
al Comunei Codăe ti, în vederea analizării i 
avizării. 
 

           Obiectivul nr. 5 Patrimoniul Cultural Mobil 
Obiective specifice:  

a. eviden a patrimoniului mobil 
b. conservarea şi protejarea patrimoniului mobil 
c. punerea în valoare a patrimoniului mobil 

36 Popularizarea legisla iei specifice în domeniul 
protejării patrimoniului cultural na ional 
mobil 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
trim.II 

trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
Realizat 
Consultanță cu privire la legislația specifică Legea 
182/2000, privind protejarea patrimoniului 
cultural mobil. 

37 Consultan ă oferită muzeelor şi colec iilor 
muzeale din jude  privind înfiin area şi 
acreditarea acestora 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat. 
Instituția noastră a adus la cuno tință instituțiilor 
muzeale din județ, legislația în vigoare privind 
protejarea patrimoniului național cultural mobil 
precum i obligațiile ce le revin. De asemenea, li 
s-au făcut cunoscute condițiile de acreditare i 
funcționare a muzeelor din România. 
- Nu a fost cazul. 
Realizat 

159 
 



trim.II 
trim. III 

 
 
 
 

trim. IV 

- S-a oferit consultanță cu privire la legislația 
specifică Legea 311/2003- legea muzeelor i a 
colecțiilor publice. 
Realizat 
- instituția noastră a primit, în urma unei acțiuni 
anterioare de verificare i control, Hotărârea nr. 
25 privind înființarea muzeului „Tasia 
Andronic” din satul Grumezoaia, comuna 
Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui.  

 

38 Verificarea respectării obliga iilor privind 
bunurile culturale mobile de către muzeele şi 
colec iile muzeale (asigurarea integrită ii, 
securită ii, eviden ei, inventarierii, clasării, 
protejării, conservării, restaurării, cercetării şi 
promovării bunurilor culturale mobile). 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
trim.II 

trim. III 
trim. IV 

 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
Realizat 
- instituția noastră a însoțit reprezentantul IPJ 
Vaslui în acțiunea de verificare a Laboratorului de 
restaurare a Muzeului Județean „ tefan cel Mare” 
Vaslui i dacă personalul de specialitate este 
atestat de Ministerul Culturii.  
- a fost retrimisă o adresă către Primăria Com. 
Dimitrie Cantemir i Consiliului Local 
referitoare la situația juridică a Muzeului Sătesc 
„Tasia Andronic” din localitatea Grumezoaia. 

39 Verificarea şi analizarea documenta iei pentru 
acreditarea muzeelor 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
trim.II 

trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 

40 Actualizarea semestrială a bazei de date cu 
bunurile culturale mobile clasate din jude  cu 
ajutorul datelor furnizate de către muzeele din 
jude  

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 
 
 

trim.II 
trim. III 

Realizat. 
S-a reactualizat baza de date cu bunurile culturale 
mobile pentru semestrul al II-lea din anul 2015 pe 
baza informațiilor furnizate de muzeele din județ. 
- Nu a fost cazul. 
Realizat. 
- DJC Vaslui a solicitat muzeelor din județ o 
situație cu bunurile culturale mobile clasate în 
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trim. IV 

decursul semestrului I al anului 2016 în vederea 
completării bazei de date. 

Realizat 
Au fost solicitate instituțiilor muzeale din județ 
situația cu privire la evidența bunurilor culturale 
mobile clasate în sem.II, în vederea completării 
bazei de date. 

41 Completarea bazei de date cu muzeele şi 
colec iile din mediul rural - documentare şi 
colectare de date privind bunurile de inute; 
realizare fotografii 

DJC Vaslui 
parteneri: 

- instituții muzeale 
- persoane fizice  

trim. I 
trim.II 

trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
 

42 Consultan ă privind legisla ia în domeniul 
exportului de bunuri culturale mobile; 
verificarea documenta iilor depuse privind 
exportul temporar sau definitiv de bunuri 
culturale mobile şi eliberarea certificatelor de 
export. 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
trim.II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
Realizat 
- instituția noastră a răspuns solicitării preotului 
Gheorghe Gu ă, stareț al Mănăstirea „ tefan cel 
Mare” Codăe ti, județul Vaslui, cu privire la 
exportul de bunuri mobile realizate de autori în 
viață, conform Legii 182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural național mobil. 

Realizat. 
- DJC Vaslui a acordat consultanță persoanelor 
fizice i juridice  cu privire la legislația i 
normele din domeniul protejării patrimoniului 
cultural național mobil. 

43 Verificări privind existen a agen ilor 
economici autoriza i, în condi iile legii, să 
comercializeze bunuri culturale mobile – 
popularizarea legisla iei specifice şi verificarea 
respectării acesteia 

DJC Vaslui 
 

trim. I 
  trim.II 
trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 

44 Coresponden ă cu Ministerul Culturii - 
arhivare informa ii privind bunuri furate din 
ară şi din străinătate (pe suport hârtie şi 

electronic); răspunsuri la solicitările primite. 

DJC Vaslui 
 Ministerul Culturii 

trim. I  
 trim.II 

 
 
 

- Nu a fost cazul. 
Realizat  
- În tiințare din partea Ministerului Culturii 
privind sustragerea unui bun cultural mobil 
(pictură), din patrimoniul universal semnalat în 
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trim. III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim. IV 

Peru. 
- DJC Vaslui a primit de la Ministerul Culturii o 
informare cu privire la dispariția unor bunuri 
culturale mobile de la Muzeul Național al 
Republicii Irak. 
Realizat. 
- DJC Vaslui a primit din partea Ministerului 
Culturii o invitație de a participa în campania de 
susținere a subscripției naționale pentru achiziția 
lucrării „Cumințenia Pământului” a sculptorului 
Constantin Brâncu i pe care a promovat-o pe 
site-ul i  facebook-ul instituției, dar i prin afi e 
la avizier. 

- s-a actualizat evidența în format electronic a  
bunurilor culturale mobile furate, în urma 
informațiilor primite de la Ministerul Culturii cu 
privire la bunuri de patrimoniu mobil furate din 
Egipt i Irak;  
Realizat 
- a fost transmis către cei interesați, din județ, 
informația venită din partea Biroului de 
Diplomație a Ambasadei S.U.A., referitoare la 
condițiile accesării unor fonduri destinate 
restaurării i conservării obiectelor de patrimoniu 
cultural material i imaterial din țara noastră.  

45 Aplicarea sanc iunilor legale privind 
protejarea bunurilor culturale mobile clasate, 
atunci când este cazul 

DJC Vaslui 
 

trim. I  
 trim.II 
trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 

46 Colaborarea şi stabilirea măsurilor de protec ie 
a bunurilor culturale mobile, în caz de conflict 
armat sau de calamită i naturale, împreună cu 
structurile abilitate ale Ministerului Apărării 
Na ionale 

DJC Vaslui 
colaboratori: 

    M.A.N. 

trim. I  
trim.II 

trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
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47 Colaborarea cu Serviciul de Investiga ii 
Criminale din cadrul Inspectoratului Jude ean 
de Poli ie Vaslui în vederea protejării 
patrimoniului cultural mobil – preluarea de 
bunuri mobile recuperate de către IPJ Vaslui şi 
predarea acestora institu iilor muzeale din 
jude  în vederea inventarierii şi clasării. 

DJC Vaslui 
 
 
colaboratori: 

IPJ Vaslui 

trim. I  
 
 
 

trim.II 
trim. III 
trim. IV 

Realizat  
- comunicare către IPJ Vaslui a unor informații 

cu privire la investigațiile din dosarul penal nr. 
1375/P/2015. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 

Obiectivul nr. 6   Monumente de For Public 
Obiective specifice: 

a. eviden a monumentelor de for public 
b. conservarea şi protejarea monumentelor de for public 

 

48 Popularizarea Legii 120/2006 a monumentelor 
de for public şi monitorizarea respectării 
legislației cu privire la monumentele de for 
public 

DJC Vaslui trim. I 
 

trim.II 
 

trim. III 
 
 
 
 
 

trim. IV 

--Nu a fost cazul. 
 
-Nu a fost cazul. 
 
Realizat. 
- instituția noastră a transmis către primăriile din 
județ o informare cu privire la prevederile Legii 
120/2006 a monumentelor de for public.  
Realizat 
- instituția noastră a desfă urat o acțiune de 
verificare comună cu reprezentantul IPJ Vaslui a 
zonei de protecție a monumentului de for public 
„Statuia ecvestră a domnitorului tefan cel 
Mare”, din localitatea Băcăoani, com. Muntenii 
de Jos, jud. Vaslui. 

- a fost purtată corespondență cu Primăria 
Sectorului 4 Bucure ti  i Primăria Comunei 
Lipovăț în vederea reabilitării mormântului 
actorului tefan Ciubotăra ul. 

49 Eviden a, inventarierea monumentelor de for 
public din jude  incluse în LMI 

DJC Vaslui trim. I 
 
 
 

Realizat. 
- DJC Vaslui a trimis către U.M.02543 Ia i 
obligațiile de folosință pentru monumentul de for 
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trim.II 
trim. III 

public „Statuia eroului caporal Constantin Mu at” 
din municipiul Bârlad i pentru monumentul 
istoric „ Seminarul Episcopiei Hu ilor, azi 
U.M.01776” din municipiul Hu i. 
-Nu a fost cazul. 
-Nu a fost cazul. 

50 Continuarea completării bazei de date cu 
monumentele de for public din jude , prin 
ac iuni de inventariere şi eviden ă, întocmire 
de fişe analitice 

DJC Vaslui trim. I 
trim.II 

trim. III 

-Nu a fost cazul. 
 
Realizat 
- A fost completată baza de date cu monumente de 
for public. 

51 Analizarea documenta iilor privind 
interven iile asupra monumentelor de for 
public, emiterea de avize 

DJC Vaslui trim. I 
trim.II 

trim. III 

-Nu a fost cazul. 
-Nu a fost cazul. 
Realizat  
-instituția noastră a oferit consultanță referitor la 
întocmirea documentațiilor privind intervențiile 
asupra monumentelor de for public. 

52 Verificarea respectării condi iilor impuse în 
avizele eliberate 

DJC Vaslui 
 

trim.I 
trim. II 
trim. III 
trim.IV 

-Nu a fost cazul. 
-Nu a fost cazul. 
-Nu a fost cazul. 
-Nu a fost cazul. 

Obiectivul nr. 7  Patrimoniul Imaterial 
Obiective specifice:  

a. identificarea, inventarierea şi eviden a patrimoniului imaterial 
b. conservarea şi protejarea patrimoniului imaterial 
c. punerea în valoare a patrimoniului imaterial 

53 Popularizarea legisla iei în domeniu  
DJC Vaslui 

trim.I 
trim. II 
trim. III 

 
 
 
 

-Nu a fost cazul. 
-Nu a fost cazul. 
Realizat. 
-S-a oferit consultanță cu privire la legislația în 
vigoare (Legea 26/2008- privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial). 
Nu a fost cazul 
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trim.IV 

54 Actualizarea bazei de date referitoare la 
meşterii şi rapsozii populari din jude  – 
realizare de interviuri, fişe de meşteri / 
rapsozi, documentare foto şi video 

DJC Vaslui trim.I 
trim. II 
trim. III 
trim.IV 

Realizat 
A fost actualizată baza de date. 

55 Constituirea unei baze de date digitale privind 
arhitectura populară din jude  

DJC Vaslui 
 

           trim.I  
           trim. II 

trim. III 
trim. IV 

- Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
-Nu a fost cazul. 
Realizat 
- s-a completat baza de date digitale cu 

fotografii.   

56 Colaborare cu institu iile de profil din jude  
(Centrul Jude ean pentru Conservarea şi 
Promovarea 

Culturii Tradi ionale, muzee, aşezăminte 
culturale) în vederea cercetării şi punerii în 
valoare a patrimoniului immaterial. 

DJC Vaslui 
colaboratori: 

CJCPCT Vaslui 
- muzee;               - 

aşezăminte 
 

Rețeaua 
Națională de Dezvoltare 

Rurală (RNDR) 

trim.I 
 trim.II 
trim. III 

-Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
Realizat. 
-Am acordat consultanță persoanelor fizice i 
juridice  cu privire la legislația i normele din 
domeniul protejării patrimoniului imaterial. 

57 Promovarea programului Ministerului Culturii 
„Tezaure umane vii”pentru recunoaşterea 
păstrătorilor şi transmi ătorilor de elemente de 
patrimoniu imaterial 

DJC Vaslui 
 

trim.I -Nu mai este în vigoare anul acesta 

Obiectivul nr. 8 Colaborarea Cu Alte Institu ii De Cultur  Şi Aşez minte Culturale 
Obiectiv specific: asisten  metodologic  şi de specialitate institu iilor publice de cultur  
58 Acordarea de asisten ă metodologică şi de 

specialitate institu iilor publice de cultură 
 

D.J.C. Vaslui   
colaboratori: institu ii de 
cultură din jude  ONG-
uri asociații culturale 

trim.I  
trim.II 

trim. III 
trim. IV 

-Nu a fost cazul. 
- Nu a fost cazul. 
-Nu a fost cazul. 
Realizat 
-consultanță de specialitate cu privire la normele 
metodologice de înființare, organizare i 
desfă urarea activității  a ezămintelor culturale 
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din județ. 

59 Colaborarea cu celelalte institu ii de cultură 
din jude  prin acordarea de sprijin logistic şi de 
specialitate 

D.J.C. Vaslui   
colaboratori: institu ii de 
cultură din jude  ONG-
uri asociații culturale 

trim. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trim.II 
 
 
 
 

trim. III 
 
 
 
 
 
 
 

trim. IV 

Realizat. 
- S-a oferit sprijin de specialitate Primăriei 
Comunei Pădureni în vederea organizării i 
desfă urării concursului pentru ocuparea postului 
de responsabil Centrul cultural al comunei. 
- S-a oferit sprijin de specialitate Primăriei Hu i în 
vederea organizării i desfă urării concursului de 
proiecte de management a Casei de Cultură 
„Alexandru Giugaru” Hu i. 
Realizat  
- Instituția noastră a semnat un protocol de 
colaborare cu ADR Nord – Est în vederea 
dezvoltării portalului descoperanordest.ro  
Realizat  
-DJC Vaslui a trimis, la solicitarea, Ministerului 
Culturii instituțiilor de cultură din județ o 
informare referitoare la „Zilele Europene ale 
Patrimoniului”, solicitând totodată o situație cu 
eventualele evenimente organizate cu această 
ocazie. 
Realizat 
- am primit din partea Uniunii Cinea tilor din 
România câteva exemplare din revista Film 
editată cu sprijinul Ministerului Culturii. 
- am primit din partea redacției revistei Apostrof 
câteva exemplare de revistă editată cu sprijinul 
Ministerului Culturii. 

60 Promovarea pe pagina de internet a institu iei 
a activită ilor culturale din jude  

DJC Vaslui 
 

trim. I 
 
 
 

trim.II 
 
 

Realizat. 
- Au fost popularizate 22 acțiuni culturale din 
județ prin intermediul site-ului propriu.  
Realizat. 
- Au fost popularizate 8 acțiuni culturale din județ 
prin intermediul site-ului propriu. 
Realizat. 
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trim.III 

 
 
 

trim. IV 

- Au fost popularizate 15 acțiuni culturale din 
județ prin intermediul site-ului propriu. 
Realizat. 
- Au fost popularizate 26 acțiuni culturale din 
județ prin intermediul site-ului propriu. 

Obiectivul nr.9 Asigurarea Accesului La Informa ii De Interes Public În Domeniul Patrimoniului  Cultural Na ional 
 

61 Actualizarea permanentă a paginei de internet 
a institu iei, pe categorii: Informa ii utile 
(documente necesare pentru eliberare de avize, 
formulare şi alte informa ii privind domeniile: 
monumente istorice şi arheologie, bunuri 
mobile, monumente de for public), care a avut 
drept rezultat eficientizarea accesului 
publicului larg la informa iile privind 
protejarea patrimoniului cultural.Postarea pe 
pagina de internet a instituției a tuturor 
informațiilor de interes public prevăzute în 
Legea 544/2001  

 
Direcția Județeană 

pentru Cultură Vaslui 
colaboratori: 

Ministerul Culturii 
AFCN 

Ordinul Arhitec ilor din 
România 

trim. I 
trim.II 

trim. III 
trim. IV 

Realizat 
Se are în vedere actualizarea permanentă a site-
ului institu iei, pe categorii: Informa ii utile 
(documente necesare pentru eliberare de avize, 
formulare şi alte informa ii privind domeniile: 
monumente istorice şi arheologie, bunuri mobile, 
monumente de for public), pentru eficientizarea 
accesului publicului larg la informa iile privind 
protejarea patrimoniului cultural. 

62 Actualizarea paginii de facebook a institu iei DJC Vaslui trim. I 
trim.II 

trim. III 
trim. IV 

Realizat  
Se are în vedere promovarea permanentă pe 
pagina de facebook a institu iei a activităților 
culturale din județ. 

63 Postarea pe pagina de internet a instituției a 
buletinului a tuturor informațiilor de interes 
public prevăzute în Legea 544/2001 (buletin 
informativ, buget, etc.) . 

DJC Vaslui trim. I 
trim.II 

 
trim. III 
trim. IV 

Realizat. 
- S-a publicat pe site-ul instituției buletinul 
informativ al instituției pentru anul 2015, bugetul 
pe 2015, bilanțul pe 2015, raportul de activitate pe 
2015 i planul de acțiuni al instituției noastre pe 
2016. 
- DJC Vaslui actualizează pagina de internet a 
instituției cu informații utile în domeniul 
patrimoniului cultural. 

64 Promovarea activită ii institu iei  DJC Vaslui trim. I 
 

Realizat. 
-DJC Vaslui, reprezentată de doamna director 
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trim.II 
trim.III 
trim. IV 

executiv a promovat activitățile instituției în 
presa locală, publicând articole i comunicate de 
presă cu tematici ca: ”Situația patrimoniului 
național din județul Vaslui”, ”Situația Muzeul 
Municipal Huşi” 
- raportări către Instituția Prefectului, Ministerul 
Culturii  i INP 

65 Asigurarea diseminării informa iilor privind 
proiectele organizate în cadrul programelor 
comunitare, inclusiv a celor cu finan are 
nerambursabilă, dedicate sectorului 
patrimoniului cultural, şi popularizarea tuturor 
oportunită ilor de finan are: anun uri 
Ministerul Culturii, anun uri AFCN, anun uri 
Ordinul Arhitec ilor din România, anun uri 
programe specifice ambasade etc. 

DJC Vaslui 
colaboratori: 

Ministerul Culturii 
AFCN 

Ordinul Arhitec ilor din 
România 

trim. I  
 
 
 
 

trim.II 
trim. III 
trim. IV 

Realizat 
- A fost transmis în teritoriu detalii despre 
Programul Operațional Regional 2014 - 2020. 
- A fost postat pe site-ul instituției Lista 
Monumentelor Istorice 2015, actualizată.  
 
- Nu a fost cazul. 
- A fost postat pe site-ul instituției un apel pentru 
propuneri de introducere a unor noi obiective în 
Programul Național de Restaurare a 
Monumentelor Istorice. 

MINORIT I 
Obiectivul nr. 10 - Promovarea principiului egalit ii de şanse 
65 Verificarea modului în care 

angajatorii respectă prevederile 
Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărba i, republicată. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă  Vaslui 

Trim. I - IV - actiuni de control: 8 
angajatori; 
Nu s-au constatat abateri de la 
prevederile  Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între 
femei şi bărba i, republicată.  
Procent de realizare actiune – 
100% (actiunea s-a 
desfasoarat pe parcursul 
întregului an) 

66 Verificarea modului de respectare 
de către angajatori a prevederilor 
art. 78 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 
448/2006 privind protec ia şi 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă  Vaslui 

Trim. I - IV - actiuni de control: 26 
angajatori; 
În urma abaterilor constatate 
de la prevederile  art. 78 alin. 
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promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată. 

2 şi 3 din Legea nr. 448/2006  
republicată, au fost dispuse un 
număr de 14 măsuri la un 
număr de 9 angajatori care nu 
respectau aceste prevederi. 
Procent de realizare actiune – 
100% (actiunea s-a 
desfasoarat pe parcursul 
întregului an) 

Obiectivul nr. 11- Implementarea Strategiei de incluziune a cet enilor români de etnie rom  pentru perioada 2015 - 2020 
67 Acțiuni culturale dedicate Zilei 

Internaționale a Romilor 
Biroul Județean pentru 

Romi  
ONG-uri 

8 aprilie Realizat 

68 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 Realizat 

Obiectivul nr. 12 Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desf şur rii educa iei de calitate în func ie de poten ialul biopsihosocial al fiec rui 
copil/tân r 

69 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 Realizat 100% 
Au fost susținute informări în 
cadrul comisiilor metodice ale 
diriginților din scoli, în cadrul 
consiliilor profesorale, având 
ca obiectiv susținerea 
integrării copiilor cu CES în 
colile de masă. 

Cadrele didactice au fost 
ajutate să realizeze planuri de 
intervenție personalizată 
pentru elevii cu CES.  

70 Realizarea Simpozionului Na ional 
“Bune practici în valorizarea 
copilului cu CES prin intermediul 
centrelor şcolare de educa ie 

CJRAE Vaslui 
ISJ Vaslui 

Liceul Tehnologic 
Special „Sfânta 

trim. IV Realizat 
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incluzivă şi al şcolilor de masă 
/integratoare” 

Ecaterina” Huşi 
C.S.E.I „Elisabeta 

Polihroniade” Vaslui 
DGASPC 
ONG-uri 

71 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 Realizat 
Speciali tii serviciilor 
destinate persoanelor adulte 
oferă consiliere familiilor i 
persoanelor cu handicap care 
solicita sprijin, oferind 
informații despre tipurile de 
servicii care previn 
instituționalizarea, modul de 
accesare 

 
 
CAPITOLUL 10 - MEDIU 
Nr.crt  Ac iunea  Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de finalizare  Stadiul implementării 

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 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii  

Lunar Realizat 

Înt rirea capacit ii de implementare a legisla iei privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului cu participarea 
publicului la luarea deciziilor, prin: 
2 Reactualizarea lunară a bazei de date SEA – Evaluarea 

de mediu pentru planuri şi programe 
APM Vaslui 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 

Lunar Realizat 

Înt rirea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul informa iei de mediu, prin: 
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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 
Comp. Rela ii 
Publice  şi  
Tehnologia 
Informa iei 

Permanent Realizat 

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 
Comp. Rela ii 
Publice  şi  
Tehnologia 
Informa iei 

Permanent Realizat 

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 
Serv. Monitorizare şi 
Laboratoare 

Permanent Realizat 

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 
Serv. Monitorizare şi 
Laboratoare 

Permanent Realizat 

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 
Comp. Calitatatea 
Factorilor de Mediu 

Trim. II 
trim. IV 

Realizat 
Realizat 

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 actúale şi a speciilor sălbatice 
de floră şi faună 

APM Vaslui 
Comp. CFM 

Permanent   Realizat 

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 
Comp. CFM 

Trim. IV Realizat 

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 
Comp. CFM 

Permanent   Realizat 

11 Analiza de către APM a rapoartelor anuale întocmite 
de custozi  

APM Vaslui 
Comp. CFM 

Trim. I  Realizat 

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

APM Vaslui 
Comp. CFM 

Trim. IV Realizat 

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 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 

Permanent Realizat 

Consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul privind emisiile de gaze cu efect de sera, prin: 
14 Emiterea şi revizuirea autoriza iilor GES pentru 

instala iile non-IPPC la nivel jude ean 
APM Vaslui 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 

Permanent  Realizat 

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 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 

Trim. IV Realizat 

Consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul controlul accidentelor majore care implic  substan e periculoase (SEVESO II), 
prin: 
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16 Reactualizarea Inventarului  instala iilor/activită ilor 
SEVESO la nivel jude ean 

APM Vaslui 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 

Trim II , Trim. IV Realizat în trim II, trim. III (27.07.2016) 
i în trim. IV 

Integrarea politicii de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale 

17 Monitorizarea Planului Local de Ac iune pentru 
Mediu 

APM Vaslui 
Comp. Programe, 
Proiecte 

Trim IV Realizat 

Evaluarea st rii actuale a factorilor de mediu 

173 
 



18 Monitorizarea integrată a factorilor de mediu la 
nivelul jude ului Vaslui şi elaborarea raportului 
privind calitatea factorilor de mediu 

APM Vaslui 
Serv. Monitorizare şi 
Laboratoare 

Monitorizarea- 
permanent 
Raportul lunar 
privind privind 
calitatea factorilor de 
mediu- lunar 
Raportul anual 
privind calitatea 
factorilor de mediu- 
Trim.III 

Raportul lunar privind privind calitatea 
factorilor de mediu- Realizat pentru 

ianuarie - decembrie 

19 Raportul preliminar privind calitatea aerului 
înconjurător în județul Vaslui 

APM Vaslui 
Serv. Monitorizare i 
Laboratoare 

Trim. I Realizat 

Ameliorarea calit ii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale 
Îmbun t irea calit ii aerului 
20 Pentru sta iile automate 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 
Serv. Monitorizare şi 
Laboratoare 

Permanent  Realizat 

21 Realizarea Inventarului anual de emisii APM Vaslui 
Serv. Monitorizare şi 
Laboratoare 

Trim. II Realizat ( colectare date la nivel local ) 

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 
Serv.  Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 

Trimestrial  Realizat 

23 Colectarea şi transmiterea datelor necesare realizării APM Vaslui Permanent  Realizat 
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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); 

Serv. Monitorizare şi 
Laboratoare  

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 
Serv. Monitorizare şi 
Laboratoare 

Trim. I Realizat 

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

APM Vaslui 
Serv.  Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 

Trim. IV Realizat 

Îmbun t irea şi implementarea la nivel local a programului na ional de management al deşeurilor, prin : 
26  Realizarea bazei de date pe anul 2014 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 
Comp. Calitatatea 
Factorilor de Mediu  

Trim. IV Realizat 

27 Realizarea bazei de date pe anul 2015, privind DEEE-
urile 

APM Vaslui,  
Comp. Calitatatea 
Factorilor de Mediu 

Trim. IV Realizat 

28 Colectarea, validarea şi procesarea la nivel na ional a 
datelor privind deşeurile pentru anul 2014 

APM Vaslui, 
Comp. Calitatatea 
Factorilor de Mediu 

Trim IV Realizat 

29 Monitorizarea şi raportarea trimestrială a 
transporturilor interne de deşeuri periculoase  

APM Vaslui,  
Comp. Calitatatea 
Factorilor de Mediu 

Trimestrial  Realizat 

30 Revizuirea si urmarirea respectării  Planurilor 
Jude ene de Gestionare a Deşeurilor 

APM Vaslui,  
Comp. Calitatatea 
Factorilor de Mediu 

Trim. IV Realizat 

31 Inventarierea agen ilor economici, generatori şi 
colectori de uleiuri uzate; 

APM Vaslui,  
Comp. Calitatatea 
Factorilor de Mediu 

Trim. IV Realizat 

Managementul resurselor de ap , prin : 
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32 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 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autorizatii 

Permanent Realizat 

33 Realizarea raportului anual de poluan i emisi 
(EPRTR) la nivel regional şi na ional 

APM Vaslui 
Serv. Monitorizare şi 
Laboratoare - Serv. 
Avize, Acorduri, 
Autoriza ii  

Trim. II Realizat 

34 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 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 
 

Permanent Realizat 

35 Impunerea de tehnologii nepoluante prin actele de 
reglementare 

APM Vaslui 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 
 

Permanent Realizat 

36 Impunerea de tehnologii nepoluante prin actele de 
reglementare 

APM Vaslui 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 

Permanent Realizat 

Elaboraborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamit ilor naturale, accidentelor ecologice şi expunerii în zone  de risc ecologic 
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37 Urmărirea întocmirii de către toate unită ile cu impact 
semnificativ asupra mediului a planurilor de ac iune în 
cazul producerii unor fenomene periculoase şi 
accidente ecologice 

APM Vaslui 
Serv. Avize, 
Acorduri, Autoriza ii 
 

Permanent  Realizat 

38 Inventarierea operatorilor care se supun prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr.804/2007 şi actualizare 
inventarului SEVESO  
 

APM  Vaslui  
Secretariatul de Risc  

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

Realizat în trim II, trim. III (27.07.2016) 
i în trim. IV 

39 Realizarea raportului de ară pe linia implementarii 
Directivei SEVESO 2 în conformitate cu cerin ele 
chestionarului transmis de către comisia Europeană, 
realizat în colaborare cu ISU, GNM şi APM Vaslui  
 

APM  Vaslui , GNM 
, ISU 
Secretariatul de risc 

Trim. II 
sau 

trim. III 

Realizat în 21.09.2016 

40 Introducerea datelor în SIM Registru SEVESO APM  Vaslui  
Secretariatul de Risc 

Trim. III 
sau 

trim. IV 

Realizat în trim. IV 

Înt rirea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale în procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice în domeniu 

41 Realizarea campaniilor de educare şi conştientizare a 
popula iei 

APM Vaslui 
Comp. Rela ii 
Publice  şi  
Tehnologia 
Informa iei 

Permanent Realizat 

Realizarea a cel pu in 978 inspec ii şi controale de mediu 
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 01.01.2016 – 31.12.2016,Repartizarea 
pe comisar a obiectivelor 

Comisar şef  anual -  situa iile cu cele 465 obiective controlul 
în domeniul poluării şi 60 obiective în 
biodiversitate, au fost  întocmite şi 
transmise în trim.I 2016  
- tot în trim.I 2016 , au  fost repartizate 
obiec tivele de control pentru 2016 pe 
fiecare din cei 12 comisari ai unită ii .   

43 Acţiuni de implementare: Realizarea inspec iilor şi 
controalelor cuprinse în Planul de inspec ie pentru 
2016, Participarea comisarilor CJ Vaslui la programe 

CJ Vaslui al GNM lunar - pe anul 2016 au fost realizate  un total  
de  1052 controale cu 12 comisari, care 
reprezintă  108 % din plan ,  
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de formare profesională, Participarea comisarilor CJ 
Vaslui la CAT-urile şi dezbaterile publice organizate 
de APM Vaslui 

- în anul 2016, au fost participări la 3 
programe de formare profesională , 
- în anul 2016 comisarii au participat la 
55  şedinte CAT . 

44 Acţiuni de monitorizare : Raportul de activitate 
privind activitatea de inspec ie şi control a CJ Vaslui.  

Comisar şef lunar - în anul 2016 au fost întocmite şi 
transmise, 12 rapoarte de activitate  
lunare,4 trimestriale şi 1 raport anual .  

45 Acţiuni de evaluare : Raport anual de activitate CJ Vaslui al GNM anual  - în luna ianuarie 2017 a fost intocmit si 
transmis de către comisarul şef, Raportul 
anual de activitate pe 2016 . 

Realizarea inspec iilor stabilite de Comisariatul General al G rzii Na ionale de Mediu 
46 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 - în ian.2016 au fost repartizate 
obiectivele de control pentru 2016,  pe 
fiecare comisar şi s-a făcut încadrarea 
obiectivelor pe tematicele de control .  

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

CJ Vaslui al GNM lunar - în anul 2016 au fost efectuate 112  
controale neplanificate pe tematice 
dispuse de Comisariatul General al 
G.N.M. 

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

CJ Vaslui al GNM lunar - în anul 2016 au fost întocmite şi 
transmise 24 rapoarte privind controa lele 
tematice efectuate pe domenii diverse, 
dispuse de Comisariatul Gene ral  al 
G.N.M. 

Verificarea respect rii managementului deşeurilor cu fluxuri specifice ( la operatori,  produc tori, colectori, transportatori, procesatori, 
eliminatori, valorificatori etc): 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 
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49 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 - în anul 2016 au fost întocmite 52 grafice 
săptămănale de control pentru comisarii  
C.J. Vaslui . 
- în anul 2016, în baza protocoalelor 
încheiate, au fost efectuate  50 con troale 
cu Institu ia Prefectului Jude ului Vaslui, 
pentru verificarea stării de salubritate a 
jude ului  .   

50 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 - în anul 2016 au fost realizate 572 
controale planificate şi 85 controale cu 
alte autorită i  . 

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

CJ Vaslui al GNM anual - în anul 2016 au fost întocmite şi 
transmise 11 Raportari privind  gestio 
narea deşeurilor din jude ul Vaslui, 
conform solicitărilor . 

  Respectarea BAT şi conformarea cu autoriza ia integrat  la instala iile IPPC 
52 Acţiuni pregătitoare:Identificarea măsurilor din 

Planurile de Actiuni scadente în 2016 
CJ Vaslui al GNM anual - tot planul este pentru  2016 

53 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 2016 

CJ Vaslui al GNM lunar - în anul 2106 au fost realizate 29 
controale pentru urmărirea realizării 
măsurilor identificate si verificarea 
conformarii cu prevederile autoriza - iilor 
de mediu, din care  1  la Autoriza- ie 
Integrată de Mediu.  

54 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Evaluarea 
rezultatelor actiunilor 
 

CJ Vaslui al GNM anual - evaluarea ac iunilor de control  se face 
în cadrul raportului anual, întocmit în 
luna ianuarie 2017 pentru 2016, din care 
rezultă  conformarea obiectivelor la actele 
de reglementare în propor ie de 93% . 

Conformarea cu legisla ia referitoare la managementul riscului la instala iile SEVESO 
55 Acţiuni pregătitoare: Identificarea măsurilor 

prevăzute de Directiva 96/82/CE şi HG 804/2007, 
privind controlul asupra pericolelor de accident major 

CJ Vaslui al GNM anual - la nivelul judetului Vaslui exista 2 
unitati  SEVESO . 
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în care sunt implicate substante periculoase aplicabile 
la obiectivele din jude ul Vaslui 

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

CJ Vaslui al GNM permanent - în anul 2016 au fost realizate un total de 
2  controale  pe obiective SEVESO . 

57 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 - raportarea se face anual  

Conformarea cu prevederile legisla iei referitoare la emisiile de COV din activit i industriale (cu excep ia COV din cur torii chimice) 
58 Acţiuni pregătitoare: Inventarierea activită ilor 

industriale cu emisii de COV 
CJ Vaslui al GNM anual - în anul 2016 există 7 unită ila la nivelul 

jude ului , ce desfă oară activi tă i ce intră 
în a ceastă categorie . 

59 Acţiuni de implementare:Realizarea inspectiilor la 
obiectivele  planificate cu privire la  respectarea 
obligatiilor prevazute de  HG 699/2003 cu 
modificarile si completarile ulterioare ( legea 278-
2013 privind emisiile industriale ). 

CJ Vaslui al GNM lunar - în anul 2016 au fost realizate  
controalele planificate  la acest tip de 
obiective .  

60 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Evaluarea 
rezultatelor actiunilor  

CJ Vaslui al GNM anual - 

Verificarea instala iilor de tratatre a apelor uzate menajere existente şi a celor noi, puse în func iune sau în curs de punere în func iune (în baza 
unor proiecte din fonduri europene sau alte fonduri) şi  verificarea respect rii prevederilor legale referitoare la managementul n molurilor 
provenite din sta iile de epurare a apelor   
61 Acţiuni pregătitoare:Inventarierea sta iilor de epurare 

orăşeneşti care detin Programe de conformare si 
Programe de etapizare in care sunt prevazute masuri 
privind realizarea lucrarilor de extindere si 
modernizare a statiilor de epurare in baza unor 
proiecte din fonduri europene sau alte fonduri .  

CJ Vaslui al GNM anual - nu a fost cazul  

62 Acţiuni de implementare:Realizare inspec ii şi 
controale la sta iile de epurare 

CJ Vaslui al GNM lunar - în anul 2016 au fost realizate 10 
controale la sta iile de epurare de pe raza 
jude ului Vaslui . 

Identificarea instala iilor poten ial poluatoare a apelor subterane ( abandonari ilegale de deşeuri periculoase, desc rcari de ape menajere etc)   
63 Acţiuni pregătitoare:Identificarea instalatiilor CJ Vaslui al GNM lunar - nu a fost cazul . 
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potential poluatoare a apelor subterane 
64 Acţiuni de implementare:Realizarea de inspectii la 

obiectivele identificate 
CJ Vaslui al GNM lunar - în anul 2016 au fost realizate  65 

controale pe obiective noi identificate .  
65 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Realizarea de 

inspectii de verificare a realizare măsuri 
CJ Vaslui al GNM anual - în anul 2016 au fost realizate   42 

controale de verificare a realizare 
măsurilor stabilite anterior . 

Verificarea respect rii prevederilor legale referitoare la gr dini zoologice   
66 Acţiuni pregătitoare:verificarea stadiului 

reglementarii gradinii zoologice Bârlad, Întocmirea 
unui plan de controale comune cu Compartimentul 
Biodivestitate din cadrul APM Vaslui 

CJ Vaslui al GNM anual - Grădina zoologică Bârlad de ine 
Autoriza ie de mediu  . 

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

CJ Vaslui al GNM anual - în anul 2016  a fost realizat  1 control pe 
acest obiectiv .  

68 Acţiuni de monitorizare şi evaluare:Raport privind 
rezultatele inspec iilor / controalelor efectuate la 
Grădina Zoologică Bârlad . 

CJ Vaslui al GNM anual - nu este cazul . 

Verificarea respect rii prevederilor legale în siturile Natura 2000 şi ariile naturale protejate, inclusiv parcurile na ionale şi naturale 
69 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 anual Nu a fost cazul 

70 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 - în anul 2016 au fost realizate 102 
inspec ii planificate în domeniul 
biodoversită ii şi ariilor protejate, din care 
43  pe tematice . 

71 Acţiuni de monitorizare şi evaluare:Raport privind 
rezultatele inspec iilor / controalelor efectuate în 
perimetrul ariilor naturale protejate din jude ul Vaslui, 
inclusiv situri Natura 2000. 

CJ Vaslui al GNM lunar - rezultatul inspec iilor în ariile protejate 
şi siturile Natura 2000 este cuprins  în 
cap.I punctul 1. al raportului anual  de 
activitate . 

Verificarea respect rii legisla iei referitoare la exploatarea resurselor minerale şi naturale (minerale, gaze, combustibili fosili, petrol, exploatari 
forsetiere, ape naturale, fructe de padure, ciuperci etc) 
72 Acţiuni pregătitoare:Identificarea operatorilor din 

judetul Vaslui care exploateaza resurse minerale si 
naturale.   

CJ Vaslui al GNM anual Nu a fost cazul. 
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73 Acţiuni de implementare:Realizarea inspectiilor si 
controalelor de mediu planificate cupinse in Planul 
anual de inspectie al comisariatului  

CJ Vaslui al GNM lunar Nu a fost cazul. 

74 Acţiuni de monitorizare şi evaluare:Evaluarea 
îndeplinirii obiectivului prin întocmirea unui raport cu 
privire la respectarea legisla iei referitoare la 
exploatarea resurselor minerale şi naturale. 

CJ Vaslui al GNM anual - 

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 
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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. 

ABA Prut – Barlad 
Consiliul Judetean 

Vaslui 
semestrial (mai, 
noiembrie 2015) 

- in anul 2016 s-au solicitat/ emis 
urmatoarele acte de reglementare privind 
epurarea apelor uzate: 
-avize de gospodarire a apelor pentru 
sisteme de canalizare si  SE (com. 
Gherghesti – loc. Gherghesti; 
com.Vulturesti – loc. Vulturesti; com. 
Dumesti – loc. Dumesti) 
-autorizatie de gospodarire a apelor 
pentru sisteme de canalizare si SE 
- S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui pentru 
mun. Vaslui, com. Muntenii de Jos-loc. 
Muntenii de Jos, Bacaoani si Secuia; S.C. 
AQUAVAS S.A. Vaslui pentru mun. 
Barlad; S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui 
pentru mun. Husi;  com. Padureni –loc. 
Padureni; com. Grivita – loc. Grivita si 
loc.. Trestiana; com. Puiesti – loc. Puiesti; 
com. Tutova– loc. Tutova si loc. 
Badeana; com. Perieni – loc. Perieni; 
com. Banca – loc. ifu si loc. Miclesti; 
com. Falciu – loc. Falciu;  com. Rebricea 
– loc. Draxeni. 
Pentru unii utilizatori de apa la care nu s-
a emis actul de reglementare 
(documentatii incomplete, posesori de 
creante la Administratia Bazinala de Apa 
Prut-Barlad, lipsa buletine de analiza – 
intocmite de catre laborator acreditat-
pentru calitatea apelor uzate evacuate din 
statiile de epurare), mentionam ca sunt in 
procedura de obtinere a actelor de 
reglementare solicitate si actele se vor 
emite ulterior dupa completarile 
documentatiilor si achitarea creantelor. 
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- s-au finalizat lucrarile de executie a 3 
sisteme de canalizare si 3 SE din: 
- com. Alexan dru Vlahuta – localitatea 
Alexandru Vlahuta; 
- com. Stefan cel Mare - localitatile 
Stefan cel Mare si Maraseni; 
- incepand cu data de 14.11.2016, s-a 
pus in exploatare noua statie de 
epurare din mun. Vaslui. 
- s-a monitorizat stadiul executiei 
sistemelor de canalizare si SE din 
aglomerarile > 10. 000 l.e. Investitiile 
privind reabilitarea si modernizarea 
sistemelor de canalizare si statii de 
epurare din mun. Vaslui, mun. Barlad si 
orasul Negresti sunt in derulare: mun. 
Vaslui (~96 %), mun. Barlad (~96%), 
mun. Husi (~ 98 %) si orasul Negresti 
(~55%), cu finanatare prin POS Mediu,  
Buget stat, surse proprii. Pentru mun. 
Vaslui , mun. Barlad si mun. Husi, sunt 
in promovare, prin POIM 2014-2020 si 
surse proprii, lucrari retele, statii 
pompare, cu termen PIF trim. IV 2017. 
- s-a monitorizat stadiul executiei 
sistemelor de canalizare si SE din 
aglomerarile < 10. 000 l.e.: localitatile 
Berezeni (~47 %), Puscasi (~85 %) si 
Lipovat (~ 81%). 
 
Stadiul masurilor din angajamente pentru 
aglomerarile umane in care anii 2013 si 
2015 au fost termenele de realizare a 
sistemelor de canalizare si statii de 
epurare, este: 
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1.realizat 100 % - SE: mun Vaslui, mun. 
Husi, oras Murgeni, loc. Falciu, loc. Laza, 
loc. Tutova si loc. Badeana 
2.in curs de realizare: oras Negresti (~ 55 
% , din care 30 % SE) si loc. Zorleni 
3.nerealizat: loc. Stanilesti, Todiresti si 
Valeni: 0 % 
- pentru sistemele de canalizare si statii de 
epurare existente in aglomerarile cu > 
2000 l.e. sunt emise acte de reglementare. 

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 2015) 

- S-a monitorizat calitatea apelor evacuate 
in receptor natural si in retelele de 
canalizare orasenesti, astfel: 
- in cursurile de apa Barlad si Simila, 
apele pluviale si conventional curate 
evacuate de pe platforma industriala a SC 
RULMENTI SA Barlad 

- in retelele de canalizare, apele uzate 
tehnologic si ape uzate menajere 
rezultate de la SC PETAL SA Husi, 
SC RULMENTI SA Barlad, SC 
FEPA SA Barlad, SC VASTEX SA 
Vaslui. 

- Nu au fost emise programe noi de 
reducere a poluarii. 

Gospodarirea durabila a resurselor de apa, protectia resurselor de apa, imbunatatirea calitatii apei pana la atingerea starii bune a apelor 
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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 (76 
actiuni planificate si 79 actiuni  neplanificate) 

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

- In anul 2016 Planul anual de controale 
la obiectivele aflate in administrarea 
S.G.A.Vaslui a fost realizat 100 %, atat 
pentru actiunile de control planificate cat 
si pentru actiunile de control 
neplanificate. 
- S-au efectuat actiuni de inspectie 
privind respectarea prevederilor actelor 
de reglementare la obiectivele de 
investitie privind sistemele centralizate de 
alimentare cu apa si a sistemelor de 
canalizare si statie de epurare, inclusiv 
cele aflate in faza de executie. 
- In urma actiunilor de control s-a 
constatat respectarea lucrarilor de 
executie conform avizelor de gospodarire 
a a apelor emise. Nu s-au aplicat sanctiuni 
privind nerespectarea prevederilor actelor 
de reglementare emise in domeniul 
gospodaririi apelor. 

78 

Emiterea actelor de reglementare privind regimul 
lucrarilor pe ape si in legatura cu apele (10 notificări 
pentru începerea execu iei, 23 notificări pentru 
punerea în func iune) 

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

- In anul 2016 au fost emise 10 
„Notificari pentru inceperea executiei” de 
lucrari pe ape si in legatura cu apele si 32 
de „Notificari pentru punerea in 
functiune” pentru utilizarea resurselor de 
apa, dupa cum urmeaza: 
- Notificari pentru inceperea executie 
pentru: 

 lucrari de extinderea a sistemului 
de  alimentare cu apa; 
 realizarea de poduri si podete; 

- Notificari pentru punerea in functiune 
 utilizarea resurselor de apa proprii 
de catre institutiile publice, agenti 
economici. 
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- Pentru 9 agenti economici nu s-au emis 
acte de reglementare intrucat nu au depus 
documentatiile tehnice necesare emiterii, 
conform prevederilor legale in vigoare: 
Ordinul nr. 873/2012 pentru aprobarea 
Procedurii de notificare din punctul de 
vedere al gospodăririi apelor 
Nota : Administratia Bazinala de Apa 
prut-Barlad, in luna noiembrie 2016 a 
emis Avizul de gospodarire a apelor 
privind „Reabilitare si modernizare drum 
strategic judetean Barlad – Laza – 
Codaesti (DJ245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 
246), solicitat de catre Consiliul Judetean 
Vaslui 
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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 

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

- S-au planificat si efectuat in teren 
actiuni de verificare a modului de 
utilizare, exploatare a resurselor de apa, 
impactul asupra resurselor de apa a apelor 
uzate evacuate de catre utiliizatori, 
respectarea abonamentelor de 
utilizare/exploatare a resusrselor de apa. 
In anul 2016 s-au efectuat 353 actiuni de 
control la 367 utilizatori de apa (~98 % 
fata de planificat) si 566 actiuni de 
receptie a serviciilor de gospodarire a 
apelor (99,5 %). 
- In urma actiunilor de control si de 
efectuare a receptiilor serviciilor de 
gospodarire a apelor s-au constatat ca, in 
principiu, utilizatorii de apa respecta 
prevederile actelor de reglementare din 
domeniul gospodaririi apelor. 
- Pentru utilizatorii de apa care au utilizat 
resursele de apa fara a detine act de 
reglementare/ au evacuat ape uzate 
epurate partial/ neepurate in receptor 
natural s-au aplicat penalitati, conform 
prevederilor legale. 
Au fost  intocmite 93 de procese verbale 
de penalitati, din care 22 pentru  utilizarea 
resurselor de apa fara act de reglementare 
si 71 de procese verbale de penalitati 
pentru depasirea concentratiilor maxime 
admise ale poluantilor din apele uzate 
evacuate. 

80 Aplicarea prevederilor din Manualul de Operare al 
Sistemului de Monitoring pe anul 2016, pentru ape 
curgatoare de suprafata, lacuri, ape subterane, ape 
uzate: 

SGA Vaslui trim I, II, III si IV 
- Conform planificarii din Manualul de 
Operare/ 2016 s-a monitorizat calitatea 
apei brute din 33 sectiuni rauri, 18 
sectiuni lacuri, 26 sectiuni ape subterane 
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- 33 sectiuni rauri 
- 18 sectiuni lacuri 
- 26 sectiuni ape subterane (foraje) 
- 55– surse de poluare (ape uzate) 

(foraje) si calitatea apelor uzate evacuate 
in receptori naturali din 52 sectiuni surse 
de poluare. 
- Pentru 23 surse de poluare au fost 
inregistrate depasiri ale concentratiilor 
maxime admise ale poluantilor din apele 
uzate evacuate. 
- Impactul apelor uzate evacuate asupra 
resurselor de apa este mic, intrucat 
cantitatile de poluant evacuate nu sunt 
semnificative (debite mici ale apelor 
uzate evacuate, debitele cursurilor de apa 
asigurand diluatia apelor uzate evacuate). 
Exceptie fac evacurile de ape uzate din 
statia de epurare Vaslui – statie de 
epurare noua, care se afla in faza de 
amorsare pana la atingerea parametrilor 
optimi de functionare si din orasul 
Negresti – lipsa statie de epurare). 
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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 

- In urma evaluarii de supraveghere din 
trim I 2016 a Laboratorului Calitatea 
Apei, Certificatul de acreditare RENAR 
obtinut de catre Administratia Bazinala de 
Apa Prut-Barlad si pentru Laboratorul 
Calitatea Apei din cadrul SGA Vaslui si-a 
mentinut valabilitatea pe intreg parcursul 
anului.  
- Pentru activitatile din afara 
laboratorului, certificatul de acreditare 
RENAR este valabil pentru activitatea de 
prelevare probe. 
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Efectuarea programului complet de observatii si 
masuratori hidrologice, hidrogeologice la: 

- 35 statii hidrometrice de rau  
-   8 statii hidrometrice de lac 
- 68 foraje freatice  

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

A fost asigurat personalul necesar pentru 
efectuarea programului complet de 
observatii si masuratori, la taote statiile 
hidrometrice si hidrogeologice din dotare 
S-a efectuat instruirea periodica (lunar) a 
personalului (agenti hidrotehnici). 
Observatiile si masuratorile efectuate 
zilnice s-au inregistrat in documentele 
specifice si s-au comunicat zilnic la 
Administratia Bazinala de apa Prut-
Barlad, conform planificarilor din 
Programului  de activitate anual. 
Lunar, personalul de la Statia Hidrologica 
a centralizat  si inregistrat datele in 
sistemul de monitorizare electronic. 

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 pentru 
anul urmator– balanta apei (conform cerintelor 
utilizatorilor de apa) 

S.G.A.Vaslui 
trim I si III 

(realizari semestriale) 
trim IV (elaborare) 

Planul de folosire a apei pentru anul 
anterior (anul 2015) a fost realizat si s-a 
comunicat Administratiei Bazinale de 
Apa Prut-Barlad in luna ianurie 2016.  
Volumul de apa prelevat/ utilizat in anul 
2016 a fost asigurat pentru toti utilizatorii 
de apa, cu exceptia lunii mai pentru S.C. 
AQUAVAS SA Vaslui–Sucursala 
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Vaslui–Agentia Negresti, cand a fost 
aplicat planul de restrictii pentru 
alimentarea cu apa bruta din Acumularea 
Cazanesti a orasului Negresti.  
Volumul de ape uzate evacuat in receptori 
naturali a fost de 91,7 % fata de volumul 
planificat a fi evacuat. 
Pentru urmarirea planului e folosire a apei 
in perioadele hidrologice normale si de 
evacuare a apelor uzate in bazinele 
hidrografice Prut si Barlad pentru anul 
2016 s-au primit 39 programe de restrictii 
si fise tehnice de la utilizatorii de apa.  
Nu au fost aplicate planuri de restrictii 
pentru utilizarea apei brute, volumele de 
apa solicitate de catre utilizatori a fi 
utilizate din sursele subterane si de 
suprafata  au fost asigurate 100 %. 
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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 
 
 
 

trim I 
 
 

trim III 
 
 

trim III 
 
 
 

trim III 
 
 

trim III 

- In anul 2016 s-a contiunat actiunea de 
colectare a datelor si s-a actualizat baza 
de date necesara intocmirii rapoartelor si 
contributiilor la sintezele PCA, necesare 
fundamentarii programelor de 
gospodarire a apelor si a sintezelor 
bazinale privind folosirea si protectia 
resurselor de apa pentru anul 2016. Datele 
au fost inregistrate in  format electronic  
in Sistemul Informational de management 
al apei si comunicate Administratiei 
Bazinale de Apa Prut-Barlad. 
- S-au transmis la ABA Prut –Barlad, 
datele necesare intocmirii sintezei anuale 
privind calitatea apelor din anul 2015, 
pentru bazinele hidrografice Prut si 
Barlad. 
- S-a actualizat Planul de prevenire si de 
combatere a efectelor poluarilor 
accidentale al S.G.A.Vaslui, elaborate 
pentru perioada 2014 – 2017. 
- Au fost primite 55 de machete - 
chestionar necesare intocmirii raportului 
privind colectarea si epurarea apelor uzate 
din anul 2015. Machetele au fost difuzate 
utilizatorilor de apa pentru completare. S-
a intocmit raportul privind colectarea si 
epurarea apelor uzate si a fost comunicat  
Administratiei Bazinale de Apa Prut-
Barlad. 
- A fost intocmit raportul tehnic privind 
gospodarirea apelor subterane in anul 
2015. Au fost actualizate datele anterioare 
si completate cu datele a 42 folosinte noi 
identificate in 2015. 
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- S-a urmarit dotarea cu dispozitive de 
masurare a volumelor de apa prelevate/ 
evacuate. S-au luat in evidenta datele de 
la utilizatori noi care detin posturi 
hidrometrice de exploatare. 

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:                 70107  ore 
- terasamente:                     224   mii mc 
- lucrari din betoane:           163   mc, 
          din care peree:             840  mp 
- regularizari si reprofilari de albii: 42 km 
- intretinere cursuri de apa :     84  km 
- vopsitorii si zugraveli la lucrari hidrotehnice: 20302  
mp 
- cosiri vegetative la lucrari hidrotehnice: 95 ha 
- consolidari vegetative :   195    ml 

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

- Activitatile de exploatare si intretinere a 
lucrarilor hidrotehnice programate in 
anul 2016 au constat in lucrari de 
(indiguiri, regularizari de albii, 
consolidari de mal, derivatii, prize de 
apa, statii de pompare, constructii 
hidrotehnice, cursuri de apa. Planul 
tehnic de exploatare, intretinere, reparatii 
curente la lucrarile hidrotehnice din 
administrare si au fost realizat.  
- Intretinerea curenta a lucrarilor 
hidrotehnice s-a realizat prin executarea 
lucrarilor de intretinere a echipamentelor 
hidromecanice la toate acumularile si 
statiile de pompare, a lucrarilor de 
intretinere a instalatiilor electrice de 
iluminat si forta., etc. 
- In cadrul activitatilor de intretinere si 
igienizare a cursurilor de apa, pe 
sectoarele aflate in administrarea SGA 
Vaslui – s-au realizat lucrari de intretinere 
a albiilor, pe sectoarele aferente punctelor 
hidrometrice, situate pe cursurile de apa 
neamenajate si lucrari de decolmatare a 
albiei raurilor neamenajate. 

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 

La toate obiectivele din administrare s-au 
întocmit rapoarte trimestriale de urmărire 
a comportării construc iilor, conform 
programului UCC stabilit pentru anul 
2016. 
S-au efectuat 2 controale tehnice in 
vederea expertizarii la acumularile 
detinute de catre A.B.A. Prut – Barlad 
(Acum. Pungesti, Acum. Rediu Galian si 
Acumulare nepermanenta Valea Seaca). 
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Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor prin realizarea proiectelor de investitii 
87 „Aducerea la clasa de importanta corespunzatoare 

a lucrarilor de indiguire pe raul Carja” 
-Valoare totala = 15.231 mii lei  din care: C+M = 
13.709   mii lei 
Cuprinsa in propunerile de program 2016, cu termen 
de finalizare: 2016 

A.B.A. Prut-Barlad 
S.G.A. Vaslui trim I, II, III si IV  1603 mii lei 

1552 mii lei 

88 „Indiguire rau Prut pe sectorul Albita - Falciu, 
judetul Vaslui” 
-Valoare totala  =  33.707 mii lei  din care:  C+M =  
28.333  mii lei 
Cuprinsa in propunerile de program 2016, cu termen 
de finalizare: 2017 

A.B.A. Prut-Barlad 
S.G.A. Vaslui trim I, II, III si IV 1594 mii lei 

1541 mii lei 

89 „Aparare impotriva inundatiilor a localitatilor 
Solesti- Vaslui- Secuia, judetul Vaslui” 
- Valoare totala= 69.781 mii lei din care C+ M= 
62.841 mii lei 
Cuprinsa in propunerile de program 2016, cu termen 
de finalizare 2018 

A.B.A. Prut-Barlad 
S.G.A. Vaslui trim I, II, III si IV 464 mii lei 

455 mii lei 

90 „Sediu Moara Grecilor (Reabilitare Magazie 
Centrala)” 
- Valoare totala= 320 mii lei din care C+ M= 300 
mii lei 
Cuprinsa in propunerile de program 2016, cu termen 
de finalizare 2016 

A.B.A. Prut-Barlad 
S.G.A. Vaslui 2016 203 

200 

91 „Cerere de finantare "Realizarea masurilor de 
protectie la inundatii in bazinul hidrografic 
Barlad” 
- Valoare totala= 202 mii lei  
Cuprinsa in propunerile de program 2016, cu termen 
de finalizare 2016 

A.B.A. Prut-Barlad 
S.G.A. Vaslui trim I, II, III si IV 

Cererea de finantare privind 
“"Realizarea masurilor de protectie la 
inundatii in bazinul hidrografic 
Barlad”- nu a fost aprobata 

Dezvoltarea fondului forestier 
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92 Regenerarea padurilor - 88ha Directia Silvica 
Vaslui 

 2016 121,4.2 ha (138%) 

93 Lucrari de ingrijire in arborete tinere - 2 964  ha Directia Silvica 
Vaslui 

2016 3028 ha(102%) 

94 Activitatea de recoltare a masei lemnoase  – 158  mii 
mc 

Directia Silvica 
Vaslui 

2016 159 mii mc (100%) 

Îmbun t țirea standardului de viaț  al locuitorilor și creșterea atractivit ții pentru investiții prin crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii de 
mediu 
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95 Implementarea Proiectului ,,Sistem integrat de 
management al de eurilor solide ‘‘ în județul Vaslui 

Consiliul județean 
Vaslui  prin Serviciul 
pentru monitorizarea 
serviciilor comunitare 
de utilități publice si 
Unitatea de 
Implementare/Monito
rizare a Proiectului: 
Sistem integrat de 
management al 
de eurilor solide in 
județul Vaslui  i 
ADIV 

Trim. IV 
2016 

Contracte de lucrări: 
 
1.Construirea Centrului de Management 
al De eurilor la Ro ie ti. 
În data de 17.03.2016 a fost emis un PV 
de recepție finală. 
Contract finalizat 100% 
 
2.Construirea a 4 stații de transfer 
(Vaslui, Bârlad, Hu i i Negre ti) i a 
platformelor de colectare selectivă a 
de eurilor in județul Vaslui. 
Lucrările au fost terminate. În data de 
12.10.2016, comisia de recepție la 
terminarea lucrărilor a emis un proces 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
Începând cu data de 12.10.2016  urmează 
Perioada de Notificare a Defectelor (12 
luni) după care se va constitui o comisie 
în vederea emiterii procesului verbal de 
recepție finală a lucrărilor.  
 
3.Lucrările pentru contractul „Închiderea 
depozitelor existente de la Bârlad, Hu i i 
Negre ti” au fost terminate 100%. Prin 
urmare, Beneficiarul va desemna o 
comisie de recepție la terminarea 
lucrărilor în vederea recepționării lor. 
 
4.Contracte de achiziție:    
a)eurocontainere, tocătoare i 
compostoare; 
b)vehicule;  
c)bunuri UIP   
Contracte finalizate 100% 
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5.Contracte de servicii:  
a) AT UIP - 99%, 
b) Supervizare - 95%,  
c) Audit - 75%, 
d)AT pe durata execuției lucrărilor - 100 
%,  
e) Verificator proiect - 100% 
 
6. Contract de Delegare Centru Integrat 
de Management al De eurilor Solide 
(CMID) Ro ie ti, județul Vaslui. 
 
Autoritatea contractantă a reluat 
procedura de licitație (Documentația de 
atribuire va fi publicată pe SEAP în 
ianuarie 2017), în vederea concesionării 
obiectivului CMID – Ro ie ti. 
 
7. Contracte de Delegare pentru colectare 
i transport de euri. 

  
Autoritatea contractantă este A.D.I. 
Vaslui cu sprijinul Unității de 
Implementare a Proiectului (U.I.P.) din 
cadrul Consiliului județean Vaslui. 
Au fost semnate 2 contracte pentru lotul 2 
Vaslui i lotul 5 Ro ie ti (2016). 
 
Pentru lotul 4 Bârlad, au fost depuse la 
CNSC contestații privind oferta 
câ tigătoare. Se a teaptă decizia CNSC. 
 
Pentru lotul 1 Negre ti i lotul 3 Hu i  se 
va relua procedura de atribuire a delegării 
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gestiunii serviciului de salubrizare. 
 
Stadiul implementării Proiectului la data 
curentă: 
Grad de realizare fizic: 99%  
Grad de realizare valoric: 95%. 

Îmbun t irea standardului de via  al locuitorilor şi creşterea atractivit ii pentru investi ii în sistemul de alimentare cu ap , a sistemului de 
canalizare şi a sistemului de epurare a apelor uzate 
96 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 

80% 

Îmbun t irea condi iilor de mediu la nivelul jude ului Vaslui prin implementarea unor ac iuni concrete şi eficiente din punct de vedere  al 
costurilor 
97 Actualizarea Planului jude ean pentru Gestionarea 

Deşeurilor 
Consiliul jude ean 

Vaslui, APM Vaslui 
2016 0 

98 Elaborarea Planului de Men inere a Calită ii Aerului în 
jude ul Vaslui 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

2016 0 

99 Actualizarea Planului Local de Ac iune pentru Mediu APM Vaslui, 
Consiliul jude ean 

Vaslui 

2016 0 

PROGRAM PRIVIND ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATILOR  
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100 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare i a stațiilor de epurare a 
apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Hu i i 
ora ul Negre ti – ETAPA I – Reabilitarea rețelelor de 
alimentare cu apă i a rețelelor de canalizare din 
municipiile Vaslui, Bârlad i ora ul Negre ti ” 

Consiliul județean 
Vaslui, primăriile 
mun. Vaslui, Bârlad, 
Hu i i ora ului 
Negre ti 

2016 Realizat  80% 

101 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare i a stațiilor de epurare a 
apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Hu i i 
ora ul Negre ti – ETAPA a –II – a Municipiul Bârlad. 
Obiect: Rețele de apă i canalizare II, Rezervoare 
Uzină de Apă i stații de pompare apă brută i ape 
uzate, municipiul Bârlad: - Rezervoare Uzina de Apă 
i stații de pompare apă brută i ape uzate, municipiul 

Bârlad ” 

Consiliul județean 
Vaslui, primăriile 
mun. Vaslui, Bârlad, 
Hu i i ora ului 
Negre ti 

2016 Realizat 21% 

102 Alimentare cu apă , com Lipovă ,sat Chi oc Com. Lipovă , CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 85% 

103 Alimentare cu apă ,com . Epureni, sate: Epureni, 
Bârlăleşti, Horga, Bursuci 

Com. Epureni, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 70% 

104 Alimentare cu apă com.Pădureni, satele Ivăneşti şi 
Văleni 

Com. Pădureni, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 98% 

105 Alimentare cu apă în com Măluşteni sat Tu cani   Com. Măluşteni, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 98% 

106 Sistem de canalizare şi epurare ape uzate in com. 
Puşcaşi , sat Puşcaşi 

Com. Puşcaşi, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 100% 

107 Alimentare cu apă ,com Voineşti,sat Voineşti Com. Voineşti, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 95% 

108 Alimentare cu apă ,com. Munteni de Sus, sat Munteni 
de Sus 

Com. Muntenii de 
Sus, CJ Vaslui 

2016 Realizat 80% 

109 Alimentare cu apă ,com. Gârceni , sat Gârceni Com. Gârceni, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 80% 

110 Alimentare cu apă com. Pungeşti sate Pungeşti, 
Siliştea 

Com. Pungeşti, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 70% 

111 Alimentare cu apă com. Rafaila, sat Rafaila Com. Rafaila, CJ 2016 Realizat 100% 
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Vaslui 
112 Alimentare cu apă com. Văleni sat Văleni Com. Văleni, CJ 

Vaslui 
2016 Realizat 45% 

113 Alimentare cu apă com. Vinderei sate Vinderei, 
Obârşeni, Valea Lungă, Docani, Brădeşti 

Com. Vinderei, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 65% 

114 Alimentare cu apă Arsura şi Pâhneşti Com. Arsura, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 90% 

115 Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi pode e în 
loc. Banca, Gara Banca, Ghermăneşti, Micleşti, Sârbi, 
Stoişeşti 

Com. Banca, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 90% 

116 Alimentare cu apa în com. Hoceni, sate Deleni si 
O eleni, poduri si pode e în O eleni 

Com. Hoceni, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 85% 

117 Alimentare cu apă com. Laza, sat Sauca Com. Laza, CJ Vaslui 2016 Realizat 80% 
118 Alimentare cu apă în com. Şuletea, sate Şuletea, 

Jigălia, Răşcani 
Com. Şuletea, CJ 
Vaslui 

2016 Realizat 70% 
 

 
 
 
CAPITOLUL 11 – TINERET I SPORT 
 
Nr. 
crt 

Acțiunea Entitatea implicată în 
realizare 

Temen de finalizare Stadiul implementării 

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 Realizat 100 % 

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 Realizat 100 % 

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 

Trim I, Trim II, Trim 
III, Trim IV Realizat 100% 
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Jude ean 
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 Realizat 100% 

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 Realizat 100% 

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 

Realizat 100% 

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 

Realizat 100% 

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 

Realizat 100% 

Obiectivul nr. 10. Dezvoltarea abilit ilor personale în rândul tinerilor 
10 Organizarea şi desfăşurarea proiectului „Voluntar în 

tabără” 
 

D.J.ST. 
 

Trim III 
- Realizat 100% 
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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 

Realizat 100% 

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 

Realizat 100% 

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 

Realizat 100% 

 
 
CAPITOLUL 12 – STATUL I SIGURAN A NA IONAL  
Nr. 
crt 

Acțiunea Entitatea implicată în 
realizare 

Temen de finalizare Stadiul implementării 

Obiectivul nr. 1 Creşterea gradului de siguran  si protec ie pentru cet eni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguran  
stradal  şi siguran  rutier  

1 Ini ierea şi implementarea la 
nivel local a unor proiecte şi 
campanii destinate reducerii 
riscului de victimizare a 
popula iei. 

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
(Realizat) 

În anul 2016 au fost ini iate şi se află în 
derulare 3 programe de prevenire: 
Programul de prevenire a delincvenţei 
juvenile şi victimizării minorilor, Programul 
de prevenire  a  infracţiunilor contra 
patrimoniului cu modulul I  prevenirea  
tâlhăriilor  i Programul de prevenire a 
infracţiunilor contra persoanei – prevenirea 
infracţiunilor comise cu violenţă. 
În cadrul programelor, proiectelor şi 
campaniilor, Compartimentul de Analiză şi 
Prevenire a Criminalită ii a desfăşurat 189 
de întâlniri cu grupuri intă. 

2 Derularea activită ilor specifice Inspectoratul de Poli ie al Anul 2016 În anul  2016 au fost sesizate 594 infrac iuni 
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circumscrise prevenirii şi 
combaterii infrac iunilor 
stradale. 

Jude ului Vaslui (Realizat) stradale, fa ă de 565 în anul 2015. Din 
numărul total de fapte sesizate, 77,44% 
reprezintă infracțiuni de furt. În această 
perioadă s-au înregistrat scăderi la furtul din 
societă i comerciale      (-49), din buzunare 
(-4) şi din auto (-4).  

3 Asigurarea unei interven ii 
operative la apelurile telefonice 
prin S.N.U.A.U. 112. 

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
(Realizat) 

În anul 2016 au fost realizate 18.414 
interven ii la evenimente sesizate prin 
S.N.U.A.U. 112, din care 7.495  în mediul 
urban şi 10.919 în mediul rural, fa ă de 
16.099  interven ii în anul 2015, din care 
7.252 în urban şi 8.837 în rural. 
În mediul urban 7.303 sesizări (reprezentând 
97,43%) au avut timpi de interven ie sub 10 
minute fa ă de 7.074/97,55%, în anul 2015, 
iar în mediul rural 5.809 sesizări 
reprezentând 53,20% au avut timpi de 
interven ie în primele 10 minute, fa ă de 
5.398 în anul 2015 (61,09%).   

4 Organizarea la nivel jude ean a 
unor ac iuni care vor viza 
combaterea principalelor cauze 
generatoare de accidente de 
circula ie rutieră, în zonele şi 
intervalele orare care prezintă 
cel mai ridicat risc. 

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
(Realizat) 

 

În cadrul ac iunilor organizate şi a 
activită ilor zilnice din teren  desfăşurate 
pentru combaterea cauzelor generatoare de 
accidente si pentru crearea unui climat de 
disciplină în rândul participan ilor la trafic, 
au fost aplicate 43.753 sanc iuni 
contraven ionale, au fost re inute, în vederea 
suspendării, 2.712 permise de conducere.  
În anul 2016, pe arterele rutiere ale jude ului 
Vaslui s-au înregistrat 184 accidente grave  
(-3 fa ă de anul 2015), soldate cu 32 
persoane decedate (-1 față de anul 2015), 
161 răni i grav (-15 fa ă de anul 2015) i 78 
răniți u or. 

5 Desfăşurarea de ac iuni în 
vederea combaterii 

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
(Realizat) 

 
Infrac iunile contra persoanei sesizate în 
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infrac ionalită ii contra 
persoanei şi a patrimoniului. 

 anul 2016 sunt în număr de 6410, cele mai 
multe fapte fiind comise în mediul rural, în 
procent de aproximativ 62%. 
În anul 2016 au fost sesizate 6296  
infrac iuni contra patrimoniului, mai pu ine 
cu 149 fa ă de anul 2015. 

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 Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
(Realizat) 

 

În anul 2016, poliți tii de investigații 
criminale au desfă urat 14 acțiuni pe linia 
prevenirii i combaterii infracțiunilor comise 
de membrii grupărilor infracționale.  
 

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 Organizarea de ac iuni pe linia 
constatării de infrac iuni 
specifice domeniului fraude 
vamale şi contrabandă. 

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
(Realizat) 

Pe linie de contrabandă, în anul  2016, 
poliți tii de investigare a criminalită ii 
economice au soluționat 28 dosare penale. 
Împotriva a 3 suspec i s-au luat măsuri 
preventive (1 arestat preventiv şi 2 sub 
control judiciar).  La sfâr itul anului 2016, 
poli iştii au în lucru pe aceasta linie 57 
dosare. 

8 Organizarea de ac iuni pe linia 
prevenirii şi combaterii 
infrac iunilor de evaziune 
fiscală.  

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
(Realizat) 

Pe linie de evaziune fiscală, poliți tii de 
investigare a criminalită ii economice au 
soluționat 67 dosare penale, procentul de 
recuperare a prejudiciului fiind de 82,59%. 
La sfâr itul anului 2016, poli iştii au în lucru 
pe aceasta linie 164 dosare. 

9 Ac iuni pe linia prevenirii şi 
combaterii ilegalităților în 
domeniul proprietății 
intelectuale. 

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

 
Anul 2016 
(Realizat) 

În anul 2016, pe linie de proprietate 
intelectuală au fost soluționate 16 dosare 
penale. La sfâr itul anului, poli iştii de 
investigare a criminalită ii economice au în 
lucru pe această linie 23 dosare. 
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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 

10 Monitorizarea cheltuielilor 
materiale şi financiare. 

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
 (Realizat) 

În anul 2016 s-a urmărit asigurarea şi plata 
resurselor financiare în func ie de priorită ile 
stabilite de conducerea I.P.J. Vaslui si de 
bugetul alocat.    

11 Organizarea la nivel jude ean a 
unor activită i ce vizează 
îmbunătă irea nivelului de 
pregătire profesională. 

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
 (Realizat) 

 
În anul 2016, 136 de poli işti din cadrul 
inspectoratului au participat la cursuri de 
carieră (cursuri de perfecționare i 
specializare organizate de instituțiile de 
formare continuă a poliți tilor din cadrul 
M.A.I.). 

12 Asigurarea accesului la 
informa iile de interes public, 
solu ionarea solicitărilor primite 
de la cetă eni, formulate în baza 
Legii nr.544/2001, privind 
liberul acces la informa iile de 
interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Vaslui 

Anul 2016 
(Realizat) 

Poli ia Română este vectorul de imagine al 
Ministerului Afacerilor Interne şi una dintre 
cele mai transparente institu ii publice.  
În anul 2016 au fost transmise către mass-
media 409 materiale de presă (381 buletine 
de presă i 28 comunicate de presă). Au fost 
transmise 740 răspunsuri, în termenul 
prevăzut de lege, la solicitările 
scrise/verbale ale reprezentan ilor mass-
media, în baza prevederilor Legii 544/2001 
privind liberul acces la informa iile de 
interes public. 

Obiectivul nr.5 Creşterea performan ei structurilor operative  în îndeplinirea misiunilor de ordine şi siguran  public  
13 Standardizarea documentelor de 

planificare, organizare şi 
executare a misiunilor de ordine 
publică 

I.J.J.Vaslui Trimestrele 
I – IV 

 
Nu a fost cazul 

 

14 Elaborarea / actualizarea 
procedurilor şi a standardelor 
opera ionale. 

I.J.J.Vaslui Trimestrele 
I – IV 

Sunt elaborate proceduri/actualizate la 
nivelul institu iei  100% 

Obiectivul nr.6 Creşterea performan ei în îndeplinirea misiunilor pazei şi protec iei obiectivelor, bunurilor şi valorilor 
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15 Coordonarea în mod unitar a 
for elor de pază şi protec ie cu 
cele de interven ie prin 
implementarea unui nou set de 
norme, proceduri şi reguli pe 
aceste linii. 

I.J.J.Vaslui Trimestrele 
I – IV 

 
Nu a fost cazul 

 

16 Adoptarea şi adaptarea 
permanentă a unor dispozitive 
flexibile prin implementarea 
analizelor de risc la securitatea 
fizică a obiectivelor din 
responsabilitate. 

I.J.J.Vaslui Trimestrele 
I – IV Sunt adoptate dispozitive care corespund din 

punct de vedere operational pentru 
îndeplinirea atribu iilor. 

100%. 

Obiectivul nr.7 Creşterea performan ei pe linia managementului opera ional 
17 Actualizarea / îmbunătă irea 

documentelor planului de 
mobilizare, în scopul creşterii 
viabilită ii acestora 

I.J.J.Vaslui Când apar modificări legislative  
Nu a fost cazul 

18 Organizarea şi desfăşurarea de 
antrenamente, instructaje sau 
alte activită i de pregătire a 
personalului pe linia 
managementului stărilor 
excep ionale 

I.J.J.Vaslui Semestrial 

Sunt desfăşurate periodic activită i de 
pregătire 

100% 

Obiectivul nr.8  Creşterea performan ei în domeniul activit ii de psihologie 

19 Aplicarea chestionarelor de 
diagnoză organiza ională, 
constituirea bazelor de date şi 
prelucrarea statistică a 
rezultatelor 

I.J.J.Vaslui Trimestrele 
I – IV 

 
Sunt desfăşurate activită i periodic 100% 

 

Obiectivul nr.9 Creşterea performan ei activit ii de comunica ii şi tehnologia informa iei 
20 Men inerea în stare de 

func ionare, dezvoltarea şi 
modernizarea sistemelor de 
comunica ii din IJJ Vaslui 

I.J.J.Vaslui Trimestrele 
I – IV 

Sunt desfăşurate periodic activită i specifice 
pentru realizarea activită ii. 100% 
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21 Mentenan a şi upgrade aplica ii 
informatice implementate la 
nivelul IJJ Vaslui 
 

I.J.J.Vaslui 
 

Trimestrele 
I – IV 

Sunt desfăşurate periodic activită i specifice 
pentru realizarea activită ii. 100% 

 

Obiectivul nr.10 Creşterea performan ei activit ii de resurse umane 

22 Asigurarea măsurilor 
organizatorice şi a celor privind 
încadrarea personalului în 
vederea repartizării promo iilor 
de ofi eri şi subofi eri 

I.J.J.Vaslui         Trimestrul III  
Nu a fost cazul 

Obiectivul nr.11  Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind preg tirea profesional , creşterea calit ii vie ii 
personalului în vederea reconsolid rii statutului poli istului, jandarmului, pompierului precum şi al celorlal i func ionari publici din structurile 

M.A.I. 
23 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 

Realizat  
Au fost încadrate cu personal din sursă 
internă 9 posturi vacante  

24  
Popularizarea în cadrul 
institu iilor de învă ământ din 
Iaşi şi localită ile limitrofe 
frontierei a condi iilor de 
recrutare, perioadele de înscriere 
şi oferta de şcolarizare a 
institu iilor de învă ământ ale 
M.A.I. 
 

25 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. II-III 
 

Realizat  
Au fost derulate 14 activită i, fiind întocmite 
106 dosare de candidat. 
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26  
Efectuarea cunoaşterii 
personalului pe baza graficelor 
întocmite. 
 

I.T.P.F. Iaşi 

Trimestrele 
III 

Realizat -au fost întocmite 55 fişe de 
cunoaştere. 

27 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 

04-31 Iulie 

Realizat  
A fost coordonată activitatea de stagiu de 
practică pentru 23 studen i din cadrul 
Academiei de Poli ie "Al.I.C." Bucureşti. 

28 Asigurarea pregătirii continue a 
personalului prin  participarea 
acestuia la activită i de formare 
continuă în institu iile de 
învă ămant ale MAI şi în afara 
acestora.  

I.T.P.F. Iaşi 

Trimestrele 
I – IV 

Realizat 
89 p.f. din cadrul structurilor au participat la 
cursuri în această perioadă 

29 Evaluarea personalului la 
pregătire (pregătirea de 
specialitate, educa ie fizică şi 
trageri cu armamentul din 
dotare) şi întocmirea 
documentelor specifice, conform 
prevederilor legale. 

I.T.P.F. Iaşi 

TRIM III 

Realizat  
A fost evaluat personalul la categoria de 
pregătire fizică normală (domeniul 
neoperativ) – din totalul celor testa i: 27% 
calificative de FB, 71% Bine şi 2% 
calificative de Satisfăcător. 

30 Efectuarea analizelor periodice 
privind abaterile săvarşite de 
personalul propriu. 

I.T.P.F. Iaşi 
Lunar 

Realizat 
- Au fost întocmite 35 analize/6 p.f. 
sanc ionat/28 p.f. aten iona i 

31 Testarea de către organele 
Poli iei rutiere a poli istilor cu 
drept de conducere a 

I.T.P.F. Iaşi 

Februarie-martie sau conform 
planificărilor zonale 

Realizat 
Au fost testate 283 p.f./0 respinşi. 
 



autovehiculelor M.A.I. din punct 
de vedere al cunoaşterii 
legisla iei rutiere. 

32 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 

 
 
 
 
 
Nerealizat 
În această perioadă nu au fost efectuate 
testări. 

33 Efectuarea de controale 
inopinate pe linia prevenirii 
corup iei în randul personalului 
propriu. 

I.T.P.F. Iaşi Lunar 
Realizat 
Au fost efectuate 134 controale asupra a 
1172 p.f. afla i în serviciu (medie de 3p.f. 
controla i/zi). 

34 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 
Realizat 
1 informare transmisă către S.J.A. Vaslui 
 

35 Asigurarea dirigen iei de şantier 
pentru lucrările de investi ii din 
cadrul I.T.P.F. Iaşi*: 
- Reabilitare S.P.F. Darabani, 
jud. Botoşani; 
- Modernizarea sistemului de 
comunica ii voce – date din jud. 
Botoşani;  
- Construire sediu nou S.P.F. 
Tomeşti, jud. Iaşi (fonduri 
bugetare); 
- Modernizare  Sediu I.T.P.F. 
Iaşi; 
- Refacerea branşamentului de 
energie electrică sediul STPF 
Vaslui. 

I.T.P.F. Iaşi 
i S.T.P.F. 

 

Trimestrele 
I – IV 

Realizat 
- Finalizat şi urmează ca în trim. 1 2017, să 
se efectueze recep ia finală a lucrărilor. 
- a fost înaintată către eşalonul superior, 
Tema de Proiectare şi Nota de 
Fundamentare.. 

36 Monitorizarea sistemelor de 
comunica ii fixe (microunde) şi 

I.T.P.F. Iaşi 
i S.T.P.F. 

Trimestrele 
I – IV 

Realizat  
- 218 rapoarte de defectare şi 218 interven ii 
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a sistemelor de comunica ii 
mobile digitale în standard 
TETRA implementate. 

 de remediere asigurate. 

37 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 
i S.T.P.F. 

 

Trimestrele 
I – IV 

Realizat  
Au fost efectuate  82 I.T.P., 42 repara ii, 16 
revizii tehnica navală şi 55 revizii auto. 

38 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. 

 
 

Trimestrele 
I – IV 

Realizat  
- Lucrări de arat la „fâşia arată” - 100%; 
- Lucrări de cosit  - 100%; 
- Lucrări de cură are arbori, arbuşti, tocat 
resturi vegetale - 100%; 
- Lucrări de erbicidare - 100%. 

39 Derularea de activită i specifice 
de topogeodezie şi elaborarea 
documentelor specifice privind 
frontiera cu R.Moldova şi 
R.Ucraina. 

I.T.P.F. Iaşi i S.T.P.F. 
 

Conf. solicitarilor comisiilor 
mixte de exper i pt. 
reconstituire/marcare frontiera de 
stat 

Nerealizat  
Nu au fost solicitări. 

Obiectivul nr.12  Creşterea continu  a gradului de siguran  al cet eanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban 
40 Organizarea şi executarea de 

ac iuni specifice în P.T.F. şi la 
frontiera verde în vederea 
prevenirii şi combaterii migra iei 
ilegale.  

I.T.P.F. Iaşi 

Trimestrele   I – IV Realizat  
Au fost înregistrate 10 cazuri  de trecere 
ilegală  cu implicarea a 9 persoane (2 
Români, 2 Pakistan,3 Afganistan şi 2 
R.Moldova) şi 2 autori necunoscu i. 
 

41 Asigurarea respectării 
prevederilor legale în cazurile de 
solicitări de acordare a statutului 
de azil.  

I.T.P.F. Iaşi Trimestrele  I – IV 

Realizat  
A fost înregistrată 3 solicitare a statutului de 
azil (2 cetă eni Pakistan şi 1 Afganistan). 
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42 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 
Realizat  
Au fost constatate 13 infrac iuni/depistate şi 
confiscate 13 autovehicole furate. 
 

43 

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 

Realizat  
Au fost constatate 81 infrac iuni fiind 
confiscate 51.016 pac. igări, 1 kg. tutun, 
indisponibilizate 15 autoturisme, 515,55 l 
băuturi alcoolice, 3,403 mc material lemnos, 
20 litri motorină, suma de 98.000 lei, 415 lei 
Moldova  şi bunuri diverse în valoare de 
235.532 lei.  
Din perchezi iile domiciliare au mai fosr 
confiscate 25.805 lei şi 7.055 euro. 

44 
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 

Realizat  
-A fost constatată 3 infrac iune în P.T.F. 
Albi a, fiind depistate şi confiscate 1 pistol 
cu bile, 4 cartuşe vânătoare, 3 cutii de art. 
Pirotehnice, 10 bile metalice si o butelie de 
gaz. 
-Cu ocazia perchezi iilor domiciliare fiind 
depistate şi confiscate 3 pistoale şi 42 
cartuşe şi bile, 235 cutii art.pirotehnice  
- în P.T.F. Albi a au fost confiscate 10 cutii 
anabolizante. 

45 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 
Realizat 
- Au fost constatate 7 infrac iuni şi 1 
contraven ie, fiind  confiscate 1 plasă şi 5 
unelte de pescuit. 

46 Asigurarea accesului la 
informa ii de interes public prin I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV Realizat 

18 peti ie la nivel S.T.P.F. Vaslui. 
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înregistrarea şi gestionarea 
peti iilor şi C.R. depuse. 

Obiectivul nr.13   Îmbun t irea cooper rii poli ieneşti privind combaterea criminalit ii transfrontaliere cât şi a criminalit ii comise de cet enii 
români în str in tate 

47 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 

Realizat 
Au fost efectuate 456 misiuni comune (16 
cu Serviciul de Imigrări şi 440 cu 
Pol.Natională). 

48 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./D.J.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 

Realizat  
Au fost efectuate 7 misiuni comune (1 cu 

AJVPS şi 6 cu DRV). 

49 Organizarea şi pregătirea 
ac iunilor coordonate de Agen ia 
Europeană de Management a 
fontierelor (Frontex) în cadrul 
structurilor I.T.P.F. Iaşi. Punerea 
în aplicare a Planurilor 
Opera ionale specifice 

I.T.P.F. Iaşi Trimestrele  I – IV 
Realizat  
7 exper i (2 Finlanda, 1 Polonia, 2 Bulgaria, 
1 Polonia şi 1 Spania) sunt detaşa i în 
Punctul Focal Albi a, în cadrul Opera iunilor 
Agenşiei Frontex. 

. 
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misiunilor comune.  

50 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. 

I.T.P.F. Iaşi Trimestrele  I – IV 
Realizat 
14 p.f. şi 4 mijloace de mobilitate terestră au 
fost detaşate în cadrul opera iunilor comune 
organizate de FRONTEX la frontierele 
externe ale U.E în Bulgaria şi Grecia. 

51 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 i STPF Trimestrele  I – IV 

Realizat 
Au fost efectuate 552 verificări 

Obiectivul nr.14   Analizarea şi îmbun irea cadrului legislativ care reglementeaz  competen ele în domneniile ordinii şi siguran ei publice, 
situa iilor de urgen  şi al activit ilor institu iei prefectului 

52 Participarea la şedin ele 
consiliilor jude ene pentru 
situa ii de urgen ă şi alte situa ii 
operative. 

I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV Realizat 
A fost asigurată prezen a în cadrul a 12 
şedin e la Colegiul Prefectural şi 28 şedin e 
ale Comitetului Jud. pt. situa ii de Urgen ă.  
 

53 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 Realizat 
- au fost 8 solicitări în acest sens participând 
24 p.f. şi 8 autospeciale şi s-a asigurat 
participarea în cadrul unei ac iuni de căutare 
minor dispărut. 
 

54 Asigurarea participării 
efectivelor proprii în structurile 
constituite la nivelul MAI (grupa 

I.T.P.F. Iaşi i STPF Trimestrele  I – IV Nerealizat  
A fost asigurată participarea a 4 p.f. în 
cadrul a 2 comandamente opera ionale, 
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de coordonare, comandament 
opera ional, centrul opera ional 
de comandă, punct de 
conducere/comandă 
înaintat/mobil) şi desfăşurarea 
activită ilor pe această linie. 

constituite cu ocazia alegerilor locale şi 
parlamentare-I.P.J. Vaslui. 

Obiectivul nr.15   Cresterea eficientei in asigurarea tuturor serviciilor in slujba cetatenilor si institutiilor statului 
55 Identificarea cauzelor, situatiilor 

neconforme si luarea masurilor 
de prevenire a acestora, inclusiv 
cu ocazia activitatilor de 
coordonare, indrumare si 
control, monitorizare si analiza a 
activitatilor specifice. 

Serviciul Public Comunitar 
Judetean de Evidenta  
Persoanelor Vaslui 

Lunar - S-au finalizat in totalitate activitatile de 
coordonare, indrumare, control metodologic 
la toate SPCLEP conform planificarii anuale
si s-au urmarit termenele de remediere la 
lucrarile neefectuate la zi la serviciile si 
compartimentele de stare civila aflate in 
coordonare in special cu privire la 
solutionarea tuturor categoriilor de lucrari  
ale cetatenilor  si institutiilor statului, la 
efectuarea mentiunilot pe marginea actelor 
de stare civila,  transmiterea acestora si 
efectuarea arhivei conform prevederilor 
legale. 

56 Adaptarea programului de relatii 
cu publicul conform 
prevederilor legale, inclusiv in 
perioada premergatoare 
alegerilor electorale si in ziua 
alegerilor electorale. 

Serviciile Publice 
Comunitare de Evidenta  

Persoanelor si 
Compartimentele de Stare 
Civila din judetul Vaslui 

Lunar - Programul de lucru cu publicul este stabilit 
conform H.G.nr.1723/2004, iar in perioada 
alegerilor electorale locale si parlamentare 
programul de lucru cu publicul a fost 
respectat conform Radiogramelor 
D.E.P.A.B.D., acesta fiind mediatizat si in 
presa locala pentru informarea cetatenilor. 

57 Continuarea masurilor pentru 
pregatirea profesionala, mai ales 
a personalului nou angajat, in 
vederea obtinerii calitatii si 
operativitatii activitatilor 
desfasurate. 

Serviciile Publice 
Comunitare de Evidenta  

Persoanelor si 
Compartimentele de Stare 
Civila din judetul Vaslui 

Saptamanal - Pe tot parcursul anului 2016 s-au efectuat 
activitati de pregatire individuala si la 
nivelul Serviciilor Publice Comunitare de 
Evidenta  Persoanelor si Compartimentelor 
de Stare Civila din judetul Vaslui, sub 
diferite forme, in special in 

  transmiterea si prelucrarea sub semnatura a 
Radiogramelor DEPABD primite si a 
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prevederilor legale in vigoare, temelor de 
pregatire profesionala planificate, 
problemelor si masurilor necesare pentru 
imbunatatirea activitatii la toti indicatorii. 

- S-au dat teste pentru acces  in  Sistemul 
national integrat de introducere si 
actualizare a informatiilor legate de 
evidenta persoanelor” (SNIEP)- Registrul 
National de Evidenta Persoanelor (RNEP). 

- S-au organizat convocari profesionale 
trimestriale la nivelul SPCJEP Vaslui. S-a 
participat la cursuri de pregatire 
profesionala. 

Obiectivul nr.16 Luarea m surilor specifice pentru aplicarea în mod unitar a legisla ei în domeniul de eviden a persoanelor i stare civil  
58 Actualizarea Sistemului 

National Integrat de Introducere 
a Informatiilor legate de 
Evidenta Persoanelor (SNIEP) – 
Registrul National de Evidenta 
Persoanelor (RNEP). 

Serviciile Publice 
Comunitare de Evidenta  
Persoanelor  din judetul 

Vaslui 

Zilnic - Zilnic se actualizeaza SNIEP – RNEP cu 
toate informatiile specifice conform 
procedurilor DEPABD, conform 
H.G.1375/2006, H.G. 64/2011, cererilor si 
documentelor primite de la cetateni si de la 
institutiile statului. Activitate indeplinita in 
totalitate pentru lucrarile primite  in anul 
2016. 

59 Punerea in legalitate pe linie de 
evidenta persoanelor si stare 
civila a persoanelor in cauza. 

Serviciile Publice 
Comunitare de Evidenta  

Persoanelor si 
Compartimentele de Stare 
Civila din judetul Vaslui 

Zilnic - Activitatile de ghiseu s-au efectuat cu 
maxima responsabilitate de catre toti 
lucratorii de stare civila si evidenta 
persoanelor pentru atingerea obiectivului 
principal, punerea in legalitate a cetatenilor 
pe linie de evidenta persoanelor si stare 
civila 

- Activitatile cu statia mobila s-au efectuat 
la solicitarea structurilor de politie, in 
comunele indepartate si la persoanele 
netransportabile. 

- S-au publicat  articole in mass media cu 
principalele activitati si informari necesare 
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cetatenilor. 
- S-au informat institutiile, societatile  unde 

se lucreaza cu publicul care trebuie 
legitimate cu actul de identitate, respectiv 
CEC, banci, scoli s.a. cu privire la 
obligatiile ce le revin persoanelor fara act 
de identitate sau cu act de identitate 
deteriorat, distrus s.a. 

- Colaborarea si cooperarea cu structurile de 
politie, DGASPC, DSP, ISJ, IJJ s.a. pentru 
identificarea persoanelor fara act de 
identitate si punerea in legalitate a acestora 
cu act de identitate conform prevederilor 
legale in vigoare  s-a  desfasurat pe tot 
parcursul anului 2016  conform  
Protocoalelor comune  intocmite. 

- S-au indeplinit 100%  actiunile dispuse cu 
privire la verificarea si clarificarea  
persoanelor restantiere in perioada 1990-
1999, verificarea unui numar de 26 persoane 
cu varsta de 98 ani de pe raza judetului 
Vaslui precum si modul de implementare in 
R.N.E.P. a informatiilor aferente.  
- S-au indeplinit 100% masurile trasate de 
catre D.E.P.A.B.D. Bucuresti, prin 
Radiogramele primite  cu  ocazia alegerilor 
electorale locale si parlamentare. 

60 Gestionarea si furnizarea datelor 
cu caracter personal in stricta 
conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. 

Serviciul Public Comunitar 
Judetean de Evidenta  
Persoanelor Vaslui 

Conform prevederilor legale in 
vigoare 

- S-au schimbat  periodic parolele de acces 
de catre utilizatorii SNIEP-RNEP. 

- S-au luat masurile necesare privind 
securitatea cladirilor, calculatoarelor, 
documentelor  si datelor existente. 

Obiectivul nr.17 Implementarea controalelor de securitate în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu şi a reglement rilor na ionale şi 
europene privind protec ia datelor cu caracter personal, precum şi auditarea periodic  (anual ) a acestora reprezint  un prim pas în sporirea 
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încrederii cet enilor în sistemele de guvernare electronic 
61 Efectuarea controalelor de 

securitate pentru utilizatorii care 
utilizeaza aplicatiile specifice 
serviciului, precum si verificarea 
respectarii instructiunilor privind  
protec ia datelor cu caracter 
personal 

SPCEEPS VASLUI 
 Trimestrial 

realizat 
100% 

 

62 Schimbarea parolelor de acces 
ale utilizatorilor la sistemul 
informatic, pentru asigurarea 
securită ii conturilor 

SPCEEPS VASLUI 
 Trimestrial 

realizat 
100% 

 

Obiectivul nr.18 Îmbun t irea cooper rii poli ieneşti privind combaterea criminalit ii transfrontaliere, precum şi a criminalit ii comise de 
cet enii români în str in tate 

63 Comunicări către IPJ-SIC a 
situa iei persoanelor arestate 
re inute în străinătate  Semnalări 
de persoane urmărite care depun 
cereri de eliberare paşapoarte 
prin misiuni diplomatice ale 
României în străinătate 

SPCEEPS VASLUI 
 

Când se constată situa ii 
 

realizat 
100% 

 

64 Semnalarea către IPJ Vaslui – 
Serviciul Investigații Criminale 
a cazuriulor de : 

- permise de conducere 
false; 

- deținerea mai multor 
permise de conducere, 
emise de state diferite; 

- declararea în fals a 
pierderii permisului de 
conducere; 

- autovehicule 
înmatriculate pentru care 
figurează atenționare în 

SPCRPCÎV Vaslui În regim de urgență 

Înaitat documentația aferentă la Serviciul 
Investigații Criminale din cadrul IPJ Vaslui 
Realizat 100% 
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sistemul SIS 
Obiectivul nr.19 Reducerea birocra iei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor structuri şi redirec ionarea 
din aparatul func ion resc c tre structurile operative 

65 Organizarea, planificarea şi 
controlul activită ii serviciului 

astfel încât toate solicitările 
cetă enilor să se rezolve în 

termenele legale   

SPCEEPS VASLUI 
 Permanent 

realizat 
100% 

 

66 Actualizarea paginii de internet 
a serviciului de pe site-ului 
institu iei prefectului cu 
noută ile legislative pe linia 
emiterii paşaportului electronic 
şi temporar simplu, modificări 
ale programului de lucru sau ale 
formularelor 

SPCEEPS VASLUI 
 

Periodic, când se impune 
 

Nu a fost cazul 
 

67 Asigurarea unor condi ii 
civilizate de lucru cu publicul SPCEEPS VASLUI 

 Permanent 
realizat 
100% 

 

68 Întocmirea/revizuirea unor 
proceduri de lucru explicite 
pentru toate activită ile 
serviciului şi informarea 
personalului 

 

SPCEEPS VASLUI 
 Permanent 

S-au intocmit 2 proceduri, personalul a fost 
informat. 
 

 

69 Actualizarea site-ului instituției 
pentru o informare corectă a 
cetățeanului privind legislația în 
vigoare 

SPCRPCÎV Vaslui Permanent 
realizat 
100% 

 

70 Supervizarea activității 
lucrătorilor în vederea deservirii 
prompte i în termenele legale a 
solicitării cetățenilor 

SPCRPCÎV Vaslui Permanent 
realizat 
100% 

 

71 Asigurarea unor condi ii SPCRPCÎV Vaslui Permanent realizat 
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civilizate de lucru cu publicul 100% 
 

Obiectivul nr.20 Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind preg tirea profesional  

72 Formarea continuă a 
personalului serviciului, în 
vederea creşterii performan elor 
profesionale, testări periodice 
pentru verificarea însuşirii 
cunoştin elor profesionale, 
participarea la cursuri de carieră  

 

SPCEEPS VASLUI 
SPCRPCÎV Vaslui Permanent s-au studiat temele din planul de pregătire 

Obiectivul nr.21 Prevenirea şi combaterea corup iei în rândurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate 
structurile. 

73 Informarea şi conştientizarea 
personalului prin instruiri, 

prelucrări ale actelor normative, 
materialelor de specialitate, 
mediatizarea cazurilor de 
corup ie, a consecin elor 

săvârşirii faptelor de corup ie, în 
scopul protejării integrită ii 
personale şi institu ionale 

Serviciul Jude ean 
Anticorup ie Vaslui 

 

Semestrial 
 

 

realizat 
100% 

 

Obiectivul nr.22 Servicii publice comunitare mai aproape de cet eni 
74  Examinarea la proba practică, în 

vederea obținerii permisului de 
conducere, se desfă oară în 
municipiile Vaslui, Bârlad, Hu i 

SPCRPCÎV Vaslui 
Vaslui: luni, marți; 
Bârlad: joi, vineri; 

Hu i: miercuri 

realizat 
100% 

 

75 Emiterea documentelor la un 
interval de timp, maxim 2 (două) 

ore de la depunere 
SPCRPCÎV Vaslui permanent 

realizat 
100% 

 

76  Eliberarea plăcilor cu numere 
de înmatriculare în ziua 
depunerii documentelor 

SPCRPCÎV Vaslui permanent 
realizat 
100% 

 

77 Transmiterea, la domiciliul SPCRPCÎV Vaslui Interval de câteva zile de la realizat 
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cetățeanului, a documentelor 
emise în urma prelucrării 

dosarelor de înmatriculare cât i 
a celor de permise de conducere 

implementarea datelor 100% 
 

Obiectivul nr.23 Trafic rutier mai sigur 

78 Marirea gradului de dificultate la 
examinarea candidaților în 

vederea obținerii permisului de 
conducere 

SPCRPCÎV Vaslui permanent 
realizat 
100% 

 

79 Participarea la edințele 
Comisiei de Siguranță Rutieră 

SPCRPCÎV Vaslui 
Instituția prefectului – 

județul Vaslui 
trimestrial 

realizat 
100% 

 
 
CAPITOLUL 13 – EXTERNE I AFACERI EUROPENE   
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

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 Hânceşti, Leova, Orhei, 
Soroca,Ungheni,  Ialoveni, Cimiplia si Ştefan Vodă din 
Republica Moldova 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

trim I, trim II 
trim III, trim IV 

Realizat 100% 

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 

Realizat 100% 

Obiectivul nr. 2: Dezvoltarea mediului de afaceri prin strategii axate pe interna ionalizare, promovarea exporturilor şi atragerea investi iilor 
str ine 

3 Dezvoltarea cooperarii cu sistemul reprezentan elor de 
stat ale României din străinătate (Birourile de Promovare 
Comercial-Economică din cadrul Ambasadelor 
româneşti) 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat 

4 Organizarea/participarea la evenimente – forumuri pentru 
dezvoltarea contactelor de afaceri internationalizarea 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat  
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

firmelor (organizarea unei misiuni economice si a 
Forumului de Afaceri Romania-Republica Moldova- 
trim. I, organizarea de/participarea la misiuni economice 
în Marea Britanie şi China- trim. II) 

5 Creşterea nivelului comer ului şi atragerea investi iilor 
străine prin utilizarea platformei de promovare BRIDGE 

CCIA Vaslui trim. I, II, III, IV Realizat  

Obiectivul nr. 3: Cresterea gradului de informare a diferitelor grupuri tinta cu privire la domeniul afacerilor europene 
6 Ziua Europei – „MAI puternici, MAI europeni!” 

evenimentul ce va cuprinde ateliere de pictur , 
concursuri de desene pe asflat şi o expozi ie de 
pictur , se adresează preşcolarilor şi elevilor de 
gimnaziu din jude ul Vaslui.  Tematica aleasă este „UE - 
Un actor mai puternic pe plan mondial”. 

Inspectoratul Şcolar 
al Jude ului Vaslui, 

Şcolile gimnaziale şi 
grădini ele jude ului 
Vaslui, Biblioteca 
Jude eană Vaslui 

trim. II Realizat 

7 Cafenea public  : în 26 septembrie, de Ziua Europeană 
a Limbilor, vom discuta cu tinerii vasluieni despre rolul 
limbilor străine în dezvoltarea personală şi educa ională, 
cu exemple din experien a proprie. 
 

Biblioteca Jude eană 
Vaslui 

trim. III Realizat 

8 „De ce EU” : - vom invita la sediu elevi şi cadre 
didactice, pentru a dezbate despre importan a de a fi 
informat cu privire la politicile şi programele UE.  

Inspectoratul Şcolar 
al Jude ului Vaslui, 

Grădini ele şi Şcolile 
gimnaziale ale 

jude ului Vaslui, 
Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 
Vaslui, Biblioteca 
Jude eană Vaslui 

trim II Realizat 

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

permanent Realizat 100% 

10 Editarea si distribuirea buletinului „Europa in direct” o Centrul Europe permanent Realizat 100% 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

data la 2 luni Direct  Vaslui 
11 Pagina de facebook Europe direct Vaslui Centrul Europe 

Direct  Vaslui 
permanent Realizat 100% 

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

permanent Realizat 100% 

13 „Meserii europene” : seria de 4 dezbateri are ca scop 
creşterea gradului de participare a partenerilor sociali la 
decizia privind corelarea ofertei de formare cu cererea 
pie ei muncii europene.   
 

Liceele Tehnologice 
şi şcolilor 

Gimnaziale, 
operatori economici 

cu care liceele 
profesionale au 

încheiate 
parteneriate pentru 
stagiile de pregătire 

practică, Centrul 
Jude ean de resurse 

şi asisten ă 
educa ională Vaslui, 
Agen ia Jude eană 

de Ocupare a For ei 
de Muncă, prin 

EURES,  consilieri 
de orientare şcolară, 

elevi şi părin i. 

trim. II, trim.III 
trim.IV 

Realizat 100% 

14 „Seminar de instruire”: - în vederea completării 
documentelor EUROPASS, destinat elevilor/tinerilor 
vasluieni. 

Agen ia Jude eană 
de Ocupare a For ei 

de Muncă, prin 
EURES Vaslui 

trim. IV Realizat 100% 

15 „Teatru Forum”:- cu ocazia Zilei Interna ionale a 
Drepturilor Omului, sărbătorită anual în luna decembrie, 
vom promova drepturile europene în context 
interna ional, într-un mod non formal.  

Biblioteca Jude eană 
Vaslui 

trim. IV Realizat 100% 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

16 Actualizare secțiune de specialitate din cadrul site-ului 
www.prefecturavaslui.ro – buletin informativ 

Instituția Prefectului 
jud. Vaslui 

permanent Realizat 100% 

17 Informare şi consultan ă la birou, prin adrese, prin 
mijloace electronice 

Instituția Prefectului 
jud. Vaslui 

permanent Realizat 100% 

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

Investițiilor Rurale 
Vaslui 

permanent Realizat 100% 

 
 
CAPITOLUL 14 – FONDURI EUROPENE 
 

Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

Obiectivul 1:  Cre terea gradului de absorb ie a fondurilor europene  
1 Monitorizarea rezultatelor ob inute la nivelul jude ului în 

procesul de absorb ie a fondurilor europene, în 
conlucrare cu autorită ile administra iei publice locale, 
structurile subordonate acestora şi alte institu ii publice 
din jude , care au încheiat şi derulează contracte de 
finan are pentru realizarea unor proiecte din fonduri 
europene post-aderare 

Instituția Prefectului 
jud. Vaslui 

Sem. I 
Sem. II 

Realizat  

2 Implementarea Programului Operațional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate 2015/2016 

Instituția Prefectului 
jud. Vaslui 

permanent 100 % 

3 Implementarea proiectului "Reabilitare, modernizare, 
dezvoltare şi echipare centrului de asisten ă medico-
socială Codăeşti" 

C.J. Vaslui 
C.A.M.S. Codăeşti 

trim. II 2016 100% 

4 Implementarea proiectului "Centrul pentru Educa ie 
Incluzivă Negreşti" 

C.J. Vaslui trim II 2016 100% 

5 Implementarea proiectului " coala te face om" C.J. Vaslui Ianuarie 2017 95% 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

6 Implementarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea Spitalului Jude ean de Urgen ă Vaslui" 

C.J. Vaslui trim II 2016 99,5% 

7 Implementarea Proiectului "Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide" în jude ul Vaslui 

Consiliul jude ean 
Vaslui  prin serviciul 

UIP şi ADIV 

trim II 2016 Grad de realizare fizic – 99% 
Grad de realizare valoric – 95%. 

8 Implementarea proiectului "Asigurarea unui proces 
educational competitiv prin creare campus Colegiul 
National Cuza-Voda Hu i" 

UAT  Municipiul 
Husi 

Iunie 2016 100% 

9 Implementarea proiectului "Regenerarea municipiului 
Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane" 

UAT  Municipiul 
Husi 

Iunie 2016 100% 

10 Elaborarea proiectului "Reabilitare şi modernizare Drum 
strategic jude ean Bârlad- Laza- Codăeşti (DJ 245, DJ 
245M, DJ 247, DJ 246)" 

C.J. Vaslui 2016 70% 
(100% documentatie pregatita pentru 

depunere) 
11 Elaborarea proiectului "Creşterea eficien ei energetice a 

Palatului Administrativ al jude ului Vaslui” 
C.J. Vaslui 2016- 2017 0% 

Apel lansat pe 28 decembrie 2016- proiectul 
nu este eligibil (cladirea este incadrata in 

clasa II de risc seismic) 
12 Elaborarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a 

imobilului  „Centrul de Plasament Elena Farago Birlad" 
C.J. Vaslui 2016- 2017 0% 

In urma discutiilor cu DGASPC s-a 
concluzionat ca lucrarile eligibile nu sunt 

necesare 
13 Elaborarea proiectului "Creşterea eficien ei energetice a 

imobilului Complex de servicii comunitare nr. 2 Bârlad" 
C.J. Vaslui 2016- 2017 0% 

In urma discutiilor cu DGASPC s-a 
concluzionat ca lucrarile eligibile nu sunt 
necesare 

14 Elaborarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a 
imobilului CSEI Elisabeta Polihroniade Vaslui" 

C.J. Vaslui 2016- 2017 0% 
Apel lansat pe 28 decembrie 2016 

15 Elaborarea proiectului "Restaurarea şi valorificarea 
obiectivului de patrimoniu- Mânăstirea Pârveşti" 

C.J. Vaslui 2016 0% 
Nu au fost indeplinite conditiile de 

eligibilitate 
16 Elaborarea proiectului "Restaurarea şi valorificarea C.J. Vaslui 2016 0% 
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Nr. 
Crt 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

obiectivului de patrimoniu- Conacul Roset-Bals, Pribeşti, 
comuna Codăeşti" 

Nu au fost indeplinite conditiile de 
eligibilitate 

17 Elaborarea proiectului "Complex Muzeal Satul 
Moldovenesc" 

C.J. Vaslui 2016- 2017 0% 
Apel nelansat 

18 Elaborarea proiectului "Centrul comunitar integrat socio- 
medical Ghermanesti" 

C.J. Vaslui 2016-2017 0% 
Apel nelansat 

19 Elaborarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Liceului Tehnologic Special Sf. Ecaterina Huşi" 

C.J. Vaslui 2016-2017 0% 
Apel nelansat 

20 Elaborarea proiectului "Reabilitare, modernizare şi 
dotare Muzeul Vasile Pârvan – Casa Sturdza Bârlad" 

C.J. Vaslui 2016 0 % 
(proiect pregatit pentru depunere, nu s-a 

putut depune intrucat nu a fost obtinut avizul 
Ministerului Culturii) 

 
21 Elaborarea proiectului "Parc ştiin ific şi tehnologic 

Vaslui" 
C.J. Vaslui 2016-2017 0% 

Apel nelansat 
 
 
CAPITOLUL 15 – RELA IA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

Obiectivul nr. 1 - Facilitarea accesului persoanelor în c utarea unui loc de munc  pe pia a muncii din str in tate 
1 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 

Realizat 
 

2 Aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative, 
emise de autoritati ale administratiei publice centrale sau 
locale, precum si de alte organe de autoritate 
administrativa din Romania, care organizeaza o activitate 
de interes public, in cadrul unor competente stricte 

Instituția Prefectului 
– jud. Vaslui 

permanent Realizat 
Au fost apostilate 2581 documente 
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crt. 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

stabilite prin lege, si care urmează sa producă efecte 
juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei de 
la Haga 

Obiectivul nr. 2  - Protec ia cet enilor români care lucreaz  în str in tate 
3 Verificarea modului în care agen ii economici respectă 

prevederile Legii nr.156/2003 privind protec ia 
cetă enilor români care lucrează în străinătate, 
republicată. 

Inspectoratul 
Teritorial de Munca 
Vaslui 

permanent La finele anului 2016, la nivelul jud. Vaslui 
sunt înregistrați doi agenți de ocupare, din 
care doar unul prestează activități de plasare. 
Ace tia pe parcursul anului 2016 au mediat i 
trimis la muncă în străinătate un număr de 27 
de persoane.În urma controalelor efectuate 
nu s-au constatat incalcări ale prevederilor 
Legii nr.156/2003 privind protec ia 
cetă enilor români care lucrează în 
străinătate, republicată. 
Procent de realizare actiune – 100% 
(actiunea s-a desfasoarat pe parcursul 
întregului an) 

4 Verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile Legii nr. 344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 
privind detaşarea salaria ilor în cadrul prestării de servicii 
transna ionale. 

Inspectoratul 
Teritorial de Munca 
Vaslui 

permanent In anul 2016, la nivelul jud. Vaslui, a fost 
inregistrat la ITM Vaslui, un singur salariat 
detasat pe teritoriul României, respectiv 
judetul Vaslui, in cadrul prestarii de servicii 
transnationale. Nu s-au constatat abateri de la 
prevederile legale în vigoare, privind 
înregistrarea acestuia la ITM Vaslui. Unitatea 
de pe teritoriul României, la care s-a făcut 
deta area, dat fiind faptul că deta area a fost 
efectuată în luna decembrie, va fi verificată 
în perioada imediat următoare. 
Procent de realizare actiune – 100% 
(actiunea s-a desfasoarat pe parcursul 
întregului an) 

5 Verificarea modului în care angajatorii respectă Inspectoratul permanent In anul 2016, la nivelul jud. Vaslui, a fost 
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crt. 
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(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
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prevederile Directivei 96/71/CE privind detaşarea 
lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii. 

Teritorial de Munca 
Vaslui 

inregistrat la ITM Vaslui, un singur salariat 
detasat pe teritoriul României, respectiv 
judetul Vaslui, in cadrul prestarii de servicii 
transnationale. Nu s-au constatat abateri de la 
prevederile legale în vigoare, privind 
înregistrarea acestuia la ITM Vaslui. Unitatea 
de pe teritoriul României, la care s-a făcut 
deta area, dat fiind faptul că deta area a fost 
efectuată în luna decembrie, va fi verificată 
în perioada imediat următoare. 
Procent de realizare actiune – 100% 
(actiunea s-a desfasoarat pe parcursul 
întregului an) 

6 Eliberarea cardului european de asigurări sociale de 
sanatate 
 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Vaslui 

Permanent - Zilnic se utilizeaza aplicatiile informatice in 
baza corora se elibereaza cardul european de 
asigurari de sanatate tuturor persoanelor 
asigurate care solicita acest document . 
- In perioada ianuarie-decembrie  2016 au 
fost  inregistrate un numar de  2154 cereri 
pentru carduri europene. 
- Stadiul realizarii obiectivului 100% 

7 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 

Realizat 
In anul 2016 au fost organizate patru întâlniri 
de informare a angajatorilor la care au 
participat 4 angajatori din jude . 

8 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 

Număr dosare comunitare, existente la 
31.12.2016 în evidențele C.J.P Vaslui:1200, 
din care  
Pensii de batrânețe: 544 
Pensii de invaliditate: 194 
Pensii de urma : 55 

228 
 



Nr. 
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realizare Stadiul realiz rii 

Atestate cariere de asigurat: 407 
Nr. dosare comunitare soluționate în 2016:99 
Nr. de solicitări de confirmare a perioadelor 
de asigurare din România prelucrate: 66; 
Nr. de solicitări de confirmare a perioadelor 
de asigurare din străinătate prelucrate în 
2015: 26. 

 
 
CAPITOLUL 16 – IT 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
(pentru realizarea obiectivului) 

Institutia 
responsabila 
(parteneri) 

Termen de 
realizare Stadiul realiz rii 

Obiectiv nr. 1: Îmbun t irea calit ii serviciilor publice on-line aduse cet enilor  
1 Implementarea Memorandumului privind Cre terea 

transparenței i standardizarea afi ării informațiilor de 
interes public 

Instituția Prefectului 
Servicii publice 
deconcentrate 

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

Realizat 100% 

2 Accesarea informa iilor publice în timp real  prin 
publicarea acestora pe pagina de web a institu iei 

Consiliul jude ean 
Vaslui 

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

Realizat 100% 

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

permanent Realizat 100% 

4 Pagina de facebook Europe direct Vaslui Centrul Europe 
Direct  Vaslui 

permanent Realizat 100%  

5 Actualizarea site-ului www.prefecturavaslui.ro – buletin 
informativ 

Instituția Prefectului permanent Realizat 100% 

6 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 

Realizat 100% 
Permanent contribuabilii sunt îndruma i să 
utilizeze sistemele moderne de declarare şi 
plată. 

7 Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace Casa Județeană de trim. I, trim. II, Realizat  
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Activitatea 
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Institutia 
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Termen de 
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electronice şi asigurarea disponibilității tuturor 
informa iilor necesare pe pagina web a institu iei. 

Pensii Vaslui, 
Compartimentul de 

Comunicare i relații 
publice 

trim. III i trim. IV Actualizarea portalului de informare şi 
comunicare www.pensiivs.ro prin publicarea 
permanentă a informa iilor de interes general 
reprezintă o preocupare importantă a 
institu iei noastre; se întreprind ac iuni astfel 
încât întregul volum de informa ii prezentat  
pe site să fie permanent actualizat. Astfel, în 
vederea implementării Memorandumului 
privind Cre terea transparen ei i 
standardizarea afi rii informa iilor de 
interes public adoptat în edința de Guvern 
din data de 2 martie 2016, Casa Județeană de 
Pensii Vaslui a procedat la modificarea site-
ului propriu al instituției. 

Obiectivul nr. 2 - Creşterea performan ei activit ii de comunica ii şi tehnologia informa iei 
8 Men inerea în stare de func ionare, dezvoltarea şi 

modernizarea sistemelor de comunica ii din IJJ Vaslui 
I.J.J.Vaslui Trimestrele 

I – IV 
Realizat 100% 
Sunt desfăşurate periodic activită i specifice 
pentru realizarea activită ii.  

9 Mentenan a şi upgrade aplica ii informatice 
implementate la nivelul IJJ Vaslui 

I.J.J.Vaslui Trimestrele I – IV Realizat 100% 
Sunt desfăşurate periodic activită i specifice 
pentru realizarea activită ii. 
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