
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VASLUI

PLANUL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI VASLUI PE ANUL 2022 

PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DERIVATE DIN 

PROGRAMUL DE GUVERNARE



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Promovare proiecte de acte normative către Guvernul României Instituția Prefectului - jud. Vaslui

Consiliul judeţean Vaslui

Trim I, II, III, IV

2 Aducerea la cunoștință publică a tuturor proiectelor de acte normative cu cel puțin 

30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de autoritățile publice

Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

3 Analizarea tuturor propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de 

acte normative supuse dezbaterii publice

Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

4 Implementarea strategiei privind simplificarea procedurilor administrative Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

5 Publicarea pe site-ul consiliului judeţean a informațiilor de interes public conform 

legislației în vigoare

Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

6 Întâlniri periodice între reprezentanţi ai consiliului judeţean şi conducătorii 

instituţiilor şi serviciilor publice subordonate

Consiliul Judeţean Vaslui, 

Instituţiile şi serviciile publice de 

interes judeţean

Permanent

7 Simplificarea şi asigurarea coerenţei în cadrul procesului de elaborare şi avizare 

proiecte de hotărâre şi dispoziţii la nivelul Consiliului judeţean

Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

8 Îmbunătăţirea fluxului documentelor şi extinderea corespondenţei electronice Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

9 Perfecţionarea activităţii de soluţionare a petiţiilor Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

10 Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul 

Husi - SMIS 128787 - Perioada de implementare 06.06.2019-06.12.2021 

Prelungire CF cu 6 luni pana la 06.06.2022

UAT  Municipiul Husi 06.06.2022

CAPITOLUL NR. 1 - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Obiectivul nr. 1 - Asigurarea legalității actului administrativ

Obiectivul nr. 2 - Asigurarea transparenței decizionale

Obiectivul nr. 3 - Îmbunătăţirea comunicării pe orizontală şi verticală în cadrul Consiliului judeţean

Obiectivul nr. 4 - Îmbunătăţirea comunicării externe a Consiliului judeţean cu alte instituţii şi cu cetăţenii

Obiectivul nr. 5 - Crearea şi implementarea unui mecanism privind elaborarea politicilor publice



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

11 Implementarea Solutii informatice pentru simplificarea procedurilor 

administrative vizand competentele partajate, in cadru,Primariei municipiului 

Husi SMIS 136134 POCA 2014-2020 - POCA/661/2/2/1- CP 12/2019 pentru 

regiunile mai putin dezvoltate”Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si 

masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din 

regiunile mai putin dezvoltate” - Perioada de implementare: 30 luni 02.07.2020-

02.12.2022

UAT  Municipiul Husi 02.12.2022

12 Accentuarea   activităţii   de   marketing   privind   imaginea   şi

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

O.C.P.I. Vaslui prin directorul 

instituției și prin responsabilul 

mass- media

trim. I, trim. II, trim. III 

și trim. IV

13 Continuarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului Național 

de Cadastru și Carte Funciară, demarat la sfârșitul anului 2016, prin finalizarea 

contractelor de prestări servicii încheiate în lunile august – octombrie Finanțarea 

VII, cu termene de finalizare până la sfârșitul anului 2022 și încheierea de noi 

contracte de finanțare în anul 2022 pentru Finanțarea VIII.

Conducerea  A.N.C.P.I.  şi

directorul O.C.P.I. Vaslui

trim. I, trim. II, trim. III 

și trim. IV

14 Derularea în anul 2022, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte 

Funciară, în scopul eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a 

posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale, în sistemul 

integrat de cadastru şi carte  integral din fonduri externe nerambursabile prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), care prevede înregistrarea 

sistematică a imobilelor din comune din toate județele țării. Pentru celelalte 6 

UAT-uri din județ, respectiv Puiești, Banca, Duda-Epureni, Drânceni, Tutova și 

Dodești, licitațiile se vor desfășura în anul 2022.funciară. Totodată, în anul 2022, 

vor fi reluate licitațiile pentru cele 3 UAT-uri, respectiv Berezeni, Vetrișoaia și 

Hoceni, din totalul de 11 UAT-uri din județ care vor fi cadastrate

Conducerea  A.N.C.P.I.  şi

directorul O.C.P.I. Vaslui

trim. I, trim. II, trim. III 

și trim. IV

15 Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea de cadastru şi publicitate 

imobiliară, prin promovarea de ordine, regulamente, instrucţiuni şi proceduri noi

Conducerea A.N.C.P.I. trim. I, trim. II, trim. III 

și trim. IV

Obiectivul nr. 6 - Realizarea programului naţional de cadastru şi carte funciară



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Monitorizarea colectării creanţelor bugetare în vederea întreprinderii de măsuri 

operative pentru realizarea programului de încasări a veniturilor bugetare;

A.J.F.P. Vaslui 

Structurile operative de specialitate 

din cadrul A.J.F.P. şi a unităţilor 

fiscale teritoriale

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

2 Urmărirea respectării înlesnirilor la plată şi efectuării plăţilor curente, începerea 

sau continuarea executării silite a debitorilor care au pierdut înlesnirile

A.J.F.P. Vaslui 

Structurile operative de specialitate 

din cadrul A.J.F.P. şi a unităţilor 

fiscale teritoriale

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

3 Monitorizarea contribuabililor cu risc ridicat de generare a arieratelor A.J.F.P. Vaslui 

Structurile operative de specialitate 

din cadrul A.J.F.P. şi a unităţilor 

fiscale teritoriale

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

4 Dezvoltarea schimbului de informaţii  cu autorităţile şi instituţiile publice care 

deţin date şi informaţii cu privire la bunurile mobile şi imobile ale debitorilor în 

scopul aplicării măsurilor legale de recuperare a acestora

A.J.F.P. Vaslui 

Structurile operative de specialitate 

din cadrul A.J.F.P. şi a unităţilor 

fiscale teritoriale

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

5 Monitorizarea lunară, la nivelul aparatului propriu, a ţintei indicatorilor de 

performanţă asociaţi activităţilor de administrare a veniturilor 

A.J.F.P. Vaslui 

Structurile operative de specialitate 

din cadrul A.J.F.P. şi a unităţilor 

fiscale teritoriale

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

Obiectivul nr.  1 - Creşterea eficienţei  colectării veniturilor bugetului general consolidat

CAPITOLUL NR. 2 - FISCALITATE. BUGET

Obiectivul nr.  2 - Indrumarea şi sprijinirea unităţilor administrativ – teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi execuţia acestora, precum 

şi a bugetelor celorlalte instituţii publice din judeţ

BUGET



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

6 Verificarea, analiza, centralizarea şi transmiterea la MFP a raportărilor depuse de 

U.A.T. privind plăţile restante şi arieratele;

A.J.F.P. Vaslui                                         

Trezorerie şi Contabilitate Publică

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

7 Raportarea la MFP a situaţiilor privind: execuţia operativă a contului Trezoreriei 

Statului; contul de execuţie a cheltuielilor bugetului de stat şi a proiectelor de 

buget local; execuţia bugetelor locale pe ansamblul judeţului Vaslui şi a situaţiei 

disponibilităţilor existente în excedentul unităţilor administrativ-teritoriale

A.J.F.P. Vaslui                                         

Trezorerie şi Contabilitate Publică

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

8 Verificarea, centralizarea şi raportarea la MFP a situaţiilor privind conturile de 

execuţie lunare a conturilor de execuţie a creditelor interne şi externe şi a 

veniturilor şi cheltuielilor în afara bugetului local, raportate de către unităţile 

administrativ – teritoriale

A.J.F.P. Vaslui                                         

Trezorerie şi Contabilitate Publică

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

9 Monitorizarea cheltuielilor de personal la unităţile administrativ- teritoriale A.J.F.P. Vaslui

Trezorerie şi Contabilitate Publică

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

10 Efectuarea de inspecţii fiscale în vederea verificãrii cu prioritate a contribuabililor 

din domeniile cu risc fiscal ridicat pe baza analizei de risc perfecţionate

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

inspecţie fiscală

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

11 Organizarea si desfăşurarea de acţiuni operative si inopinate la unitãtile si 

subunitãtile contribuabililor sau la oricare alte locuri în care acestia desfãsoarã 

activitãti producãtoare de venituri.

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

inspecţie fiscală

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

12 Dezvoltarea unor arii noi de control – controlul  electronic şi controlul 

documentar 

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

inspecţie fiscală

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

FINANȚE

Obiectiv: 3. Combaterea evaziunii, fraudei fiscale, indisciplinei financiare,precum şi a oricăror altor forme de evitare a declarării şi plăţii 

obligaţiilor fiscale

Capitolul I. ACŢIUNI DE INSPECŢIE FISCALĂ



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

13 Intensificarea acţiunilor de verificare a preţurilor de transfer în cazul 

contribuabililor afiliaţi care înregistrează pierderi structurale pentru cuprinderea 

cu prioritate a acestora în planul  de control;

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

inspecţie fiscală

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

14 Imbunătăţirea calităţii actelor de control. Analiza actelor de control intocmite, 

obligatii de plata  stabilite suplimentar, evaluarea eficienţei şi a rezultatelor 

obtinute;

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

inspecţie fiscală

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

15 Analiza periodică a sesizărilor penale transmise către Parchet sau Politie, 

identificarea formelor noi de manifestare a evaziunii fiscale şi mãsuri de 

combatere

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

inspecţie fiscală

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

16 Creşterea eficacităţii sancţiunilor – aplicarea sancţiunilor pentru nedepunerea sau 

depunerea cu întârziere a declaraţiilor fiscale ; creşterea  gradului de recuperare a 

obligaţiilor bugetare rezultate din evaziune fiscală

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

colectare

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

17 Intensificarea dispunerii măsurilor asiguratorii de către organele fiscale 

competente 

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

inspecţie fiscală

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

18 Monitorizarea permanentă a comportamentului contribuabililor în ceea ce priveşte 

declararea şi plata obligaţiilor fiscale, prin dezvoltarea sistemului informatic 

existent la nivelul unităţilor fiscale teritoriale

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

colectare

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

19 Stimularea depunerii on-line a declaraţiilor şi a plăţilor electronice, îndrumarea 

contribuabililor pentru utilizarea sistemelor moderne de declarare şi plată;

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

colectare

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

20 Continuarea aplicării sistemului de înlesniri la plata obligaţiilor pentru 

contribuabilii aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităţilor 

băneşti;

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

colectare

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

21 Îmbunătăţirea gestionării arieratelor fiscale prin creşterea ratei veniturilor 

bugetare colectate prin aplicarea procedurilor de executare silită;

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie adjunct – 

colectare

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

Capitolul II ALTE ACŢIUNI

Obiectivul nr. 4 - Imbunătăţirea şi stimularea conformării la declarare şi plată



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

22 Îmbunătăţirea activităţii privind asistenţa fiscală a contribuabililor în vederea: -

creşterii gradului de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale - creşterii

gradului de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie 

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

23 Intensificarea mediatizării legislaţiei fiscale cu scopul informării contribuabilior 

asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în relaţia cu administraţia fiscală;

A.J.F.P. Vaslui                                         

Şef Administraţie 

Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) - Drujeşti- 

Băcani-Vulpăşeni-Ghicani - Alexandru Vlahuţă – Buda – Morăreni

- Floreşti – Oprişiţa - (DN 2F), 22+700 - 33+200 (L=10,500 km)”

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean

Vaslui

2022 

2 Proiectare (PT=DDE) și executie - Reabilitare și modernizare DJ 159: Limită jud. 

Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș – Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – 

Siliștea, Armășoaia, Bleșca (DN 2F) km 64+ 500 – 77+500 (13,00km), județul 

Vaslui

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2022

3 Proiectare (PT + DDE) și execuție – Modernizare drum județean DJ 246: 247 

(Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșeasca – lim. Jud. Iași, km 5+499 – 

13+635, județul Vaslui

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2022

4 Proiectare și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C: 

limită jud. Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), 

jud. Vaslui,

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2022

5 Proiectare și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243B: 

Bârlad (DJ243) – Crâng –Ciocani – Movileni - Coroiești de Sus – Limită jud. 

Bacău, L=6,630 m,

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui 2022

6 Proiectare și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: 

Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu 

(DJ 245A), L=19,110km, jud. Vaslui

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2022

7 Reabilitare și modernizare drum județean DJ244K: DN 24 (Muntenii de Sus)-

Tanacu-Bălțați-Crăsnășeni- Leoști- Vinețești-Oltenești-Zgura

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2022

8 Proiectare și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 

244- Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244B), jud. Vaslui

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2022

9 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții 

Reabilitare și modernizare DJ 242 G : Vinderei (DJ 242C km0+000)Brădești

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui
2023

Obiectiv nr. 1 - Realizarea unei reţele de drumuri care să conducă la creșterea standardului de viață  a locuitorilor din judeţul Vaslui

CAPITOLUL NR. 3 - INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

10 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții 

Reabilitare și modernizare DJ 242 C : Limită jud Galați (Gara Docăneasa)-Limită 

Jud Galați (Gara Tălășmani)

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2023

11 Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și 

modernizare DJ 242 C: Limită Județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită Județ 

Galați (Gara Tălășmani)”

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2023

12 Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare si 

modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti”

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2023

13 Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „Pod pe DJ 

245E, km 2+705”

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2022

14 Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și 

modernizare DJ 244 C: Huși (DN 24 B) – Pădureni – Leoști – Văleni – Urlați¬ – 

Dimitrie Cantemir – DJ 244 A (Mușata)”

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2023

15 Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi 

modernizare DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni 

– Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, L = 19,000 km”

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2023

16 Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „DJ 244 M: 

DN24 - (Crasna) - Albesti - Idrici - Rosiesti (DJ 244 A)”

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2023

17 Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și 

modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costești) - Puntișeni - Chițcani - Pârvești - 

Mănăstirea Pârvești”

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2023

18 Consolidarea amplasamentului afectat de alunecari de teren situat in vecinatatea 

depozitului de deseuri Husi

Judeţul Vaslui prin Consiliul 

Judeţean Vaslui

2022







Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 

2019/2021

 Instituția Prefectului jud. Vaslui Trim I-IV

2 „Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră Strategică 4 Vaslui - Reabilitare și 

modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, 

DJ 247, DJ 246)”

Consiliul Judeţean Vaslui 30.06.2022

3 „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/ baze turistice (tabere școlare), infrastructura si 

servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic 

și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură”

Consiliul Judeţean Vaslui decembrie 2022

4 Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport Consiliul Judeţean Vaslui 31.05.2023

5 Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui Consiliul Judeţean Vaslui - 

Aplicant 

SJU Vaslui- partener

31.08.2022

6 „Reabilitare, modernizare şi dotare Școala profesionala Specială Sfânta Ecaterina 

Huşi”.

Consiliul Judeţean Vaslui 30.06.2023

7 Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui Aplicant- Consiliul Raional Soroca

Parteneri: Consiliul Judeţean 

Vaslui

Muzeul Judetean Vaslui

2023

8 Let’s discover Stefan cel Mare traces together (Pe urmele lui Ștefan cel Mare)” Aplicant- Consiliul Judeţean 

Vaslui

Parteneri: Consiliul raional 

Hincești (RM), Muzeul Județean 

Vaslui, Comuna Muntenii de Jos

2023

CAPITOLUL NR. 4 - FONDURI EUROPENE

Obiectivul nr. 1:  Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene. Implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

contractate



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

9 "Cresterea eficientei energetice a imobilului CSEI Elisabeta Polihroniade Vaslui" Consiliul Judeţean Vaslui 31.12.2022

10 Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 

canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești

AQUAVAS S.A 31.12.2023

11 Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități DGASPC Vaslui 31.08.2022

12 TEAM-UP- Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor Autoritatea Nationala pentru 

protectia Drepturilor Copilului si 

Adoptie- Lider

Partener- DGASPC Vaslui

07.11.2023

13 Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități DGASPC Vaslui 30.04.2022

14 VENUS – împreună pentru o viață în siguranță Agenția Națională pentru Egalitate 

de Șanse-aplicant 

DGASPC –partener

04.03.2023

15 GIPO-comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati DGASPC Vaslui 06.12.2023

16 Tutova&Pogana-comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati                       DGASPC Vaslui 06.06.2023

17 Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități DGASPC Vaslui 06.06.2023

18 Găgesti-comunitate  incluzivă pentru persoane cu dizabilitati DGASPC Vaslui 06.12.2023

19 Extinderea infrastructurii pentru educație  preșcolară din municipiul Vaslui - 

construcția și dotarea unei grădinițe - POR 2014 - 2020

U.A.T. Municipiul Vaslui Trim. III 2022

20 Îmbunătățirea regenerării fizice și socio - economice a comunității din zona 

marginalizată - case sociale - POR 2014 - 2020

U.A.T. Municipiul Vaslui Trim. III 2022

21 Proiect de extindere a rutelor traseelor și stațiilor pentru transportul public de 

călători - POR 2014 - 2020

U.A.T. Municipiul Vaslui Trim. III 2022

22 “Reabilitarea termica / modernizare sediul Primariei Mun.Husi” SMIS 117872 

POR 2014-2020  AXA 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusive in cladiri publice si in sectorul locuintelor 

Perioada de implementare 08.10.2018-31.08.2022

UAT  Municipiul Husi 31.08.2022



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

23 Implementarea Solutii informatice pentru simplificarea procedurilor 

administrative vizand competentele partajate, in cadru,Primariei municipiului 

Husi SMIS 136134 POCA 2014-2020  POCA/661/2/2/1- CP 12/2019 pentru 

regiunile mai putin dezvoltate”Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si 

masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din 

regiunile mai putin dezvoltate” 

Perioada de implementare: 30 luni 02.07.2020-02.12.2022

UAT  Municipiul Husi 02.12.2022

24 Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii educationale pentru corp 

cladire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”SMIS 122165

POR 2014-2020 AXA 10.O.S.10.2 Cresterea gradului de participare la  

invatamantul professional si ethnic si invatare pe tot parcursul vietii

Perioadade implementare 03.12.2020-30.09.2023

UAT  Municipiul Husi 30.09.2023

25 Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate 

Urbana Durabila” SMIS 123567

POR 2014-2020

Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

carbon, Prioritatea de investitii 4.e „Reducerea emisiilor de carbon în zonele 

urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”, Obiectiv Specific 3.2 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 

urbana durabila, in care autoritatile publice locale urbane sunt solicitanti eligibili 

pentru accesarea de finantari a investitiilor destinate imbunatatirii transportului 

public urban, investitii destinate transportului electric si nemotorizat, precum si 

alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana

Perioada de implementare 04.05.2020-31.12.2023

UAT  Municipiul Husi 31.12.2023



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

26 Modernizarea si dotarea Ambulatorului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” 

Husi SMIS 126737

POR 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; 

Prioritatea de investitii 8.1- Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile 

in ceea ce priveste stare de sanatate si promovand incluziunea sociala prin 

imbunatatirea  accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si 

trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, 

Obiectivul Specific 8.1- Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, 

comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, 

Operatiunea A- Ambulatorii,

Perioada de implementare 04.02.2020-30.06.2022

UAT  Municipiul Husi 30.06.2022

27 Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul 

Husi - SMIS 128787

 Perioada de implementare 06.06.2019-06.12.2021 Prelungire CF cu 6 luni pana 

la 06.06.2022

UAT  Municipiul Husi 06.06.2022

28 Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3-Dric (ce va găzdui 

următoarele activități: 1.Servicii pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii; 

2.Servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți)” în cadrul apelului de 

proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea 

regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; 

Prioritatea de investiții 9.1 - dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității 

(DLRC)

36 luni (nu mai tarziu de decembrie 2023)

UAT  Municipiul Husi 31.10.2023



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

29 Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de recuperare 

medicală pentru adulți și copii”

în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1”Axa 

prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - dezvoltare locală sub 

responsabilitatea comunității (DLRC)

UAT  Municipiul Husi 31.03.2023

30 Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârtsnici și persoane cu 

dizabilități - Școala Corni și înființarea unui Centru Multi-funcțional în ZUM 1”, 

în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa 

prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - dezvoltare locală sub 

responsabilitatea comunității (DLRC)

UAT  Municipiul Husi 31.08.2023

31 Reabilitare clădire- Casa Moruzi și Înființare centru cultural-educațional, în cadrul 

apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 

mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - dezvoltare locală sub responsabilitatea 

comunității (DLRC)

UAT  Municipiul Husi 31.03.2023

32 “Reabilitare clădire <Baia populară> și înființarea unui centru social de urgență în 

municipiul Huși”, În cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2019/9/9.1/OS9.1”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - 

dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

UAT  Municipiul Husi 31.08.2023

33 “Lucrari de infrastructura stradală cartier Dric 2 si Dric3 din municipiul Husi 

jud.Vaslui” SMIS 138579 in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - 

Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

UAT  Municipiul Husi 31.08.2023



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

34 „A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI CONCRETE ÎN  COMUNITATE, EDUCAȚIE 

PENTRU TOȚI”, finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată 

sub responsabilitatea comunității din Programului Operaţional Capital Uman 

(POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 

9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, 

Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din 

orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație 

aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC

Perioada de implementare: 16.04.2021-15.12.2023

UAT  Municipiul Husi 15.12.2023

35 „SIS-HUȘI – Servicii Integrate Socio-medicale pentru Huși Comunitate 

Incluzivă”, finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității din Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 

2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii 

de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 

5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu 

peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de 

DLRC - Perioada de implementare: 16.04.2021-15.10.2023

UAT  Municipiul Husi 15.10.2023

36 Achizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in 

contextual SARS-Cov-2 , SMIS 144153 Axa  Prioritara Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitive  POC 2014-2020

02.06.2021-01.03.2022

UAT  Municipiul Husi 02.06.2022



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

37 Construire şi dotare corp nou pentru Grădiniţă cu program prelungit nr 5, 

Clopoţel, municipiul Bârlad, judeţul Vaslui – execuţie lucrări - POR 2014-2020, 

Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de 

investiţii 10.1 – Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 

prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectivul specific 10.1 

– Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului.

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

38 Creşterea eficienţei energetice a clădirii Secţiei de Pediatrie din cadrul Spitalului 

Municipal „Elena Beldiman” Bârlad – execuţie lucrări - POR 2014 - 2020, AP 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii  3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei 

și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III

39 Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului de specialitate 

din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad – execuţie 

lucrări - POR 2014-2020, AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 

Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 

constribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând 

inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea 

socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

comunități, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de 

sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 

izolate, Operațiunea A – Ambulatorii

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

40 Modernizarea sistemului de iluminat public – execuţie lucrări - POR 2014-2020, 

AP 3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scazute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,  

Operaţiunea C – Iluminat public.

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

41 Modernizarea infrastructurii de transport  în scopul reducerii emisiilor de carbon 

în municipiul Bârlad – achiziţie execuţie lucrări - POR 2014-2020, AP 3 – 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de 

investiţii 4 e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 

promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare 

relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon 

în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

42 Dezvoltarea sistemului public de transport în comun în municipiul Bârlad prin 

achiziţia de autobuze electrice în scopul reducerii emisiilor de carbon – achiziţie 

autobuze - POR 2014-2020, AP 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiţii 4 e – Promovarea unor strategii 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special 

pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale 

durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 

3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă.

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

43 Consolidarea, modernizarea şi dotarea Şcolii Profesionale din str. Republicii 318 

(fosta nr. 392) din cadrul Colegiului Tehnic Al. I. Cuza Bârlad – execuţie lucrări - 

POR 2014-2020, AP 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea 

de investiţii 10.1 – Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 

prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectivul specific 10.2 

– Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii.

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

44 Increasing the energy efficiency of the public lighting system in Bârlad – execuţie 

lucrări  - Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-

2021

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim 

III

45 Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi recreative în Municipiul Bârlad – 

proiectare, achiziţie execuţie lucrări - POR 2014-2020, AP 13 – Sprijinirea 

regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b – Promovarea 

incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, 

Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici 

şi mijlocii din România

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

46 Construire şi dotare creşă, municipiul Bârlad, judeţul Vaslui - POR 2014-2020, 

AP 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 – 

Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectivul specific 10.1 – Creşterea 

gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, 

în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

47 Monitorizarea și evaluarea implementarii proiectelor finantate din fonduri 

europene/intemationale, conform contractelor și planurilor de activitati aprobate 

in unitatile școlare, care au proiecte in derulare, fie ca beneficiari, fie ca parteneri.                                                                             

Monitorizarea aplicarii de catre profesorii participanti, in procesul instructiv-

educativ, a cunoștintelor achizitionate la cursurile de formare derulate prin 

proiectele de mobilitati Erasmus+/ K.Al/ Erasmus 2021-2027

Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui

Trim. I, II

48 Raportarea catre MEC, ANPCDEFP, autoritati publice locale/judetene, privind 

implementarea proiectelor finantate prin Programul Erasmus+/alte programe de 

finanțare

Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui

Trim. I, II, IV

49 Monitorizarea proiectelor implementate de licee în cadrul Proiectului ROSE al 

MEC

Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui

Trim. I, II, III, IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

50 Implementarea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+/KA2 cu titlul 

„Computational Thinking In The Covid 19” în parteneriat cu instituţii din Turcia, 

Bulgaria, Grecia, Romania şi Spania

Implementarea proiectului INTEGRAT

Implementarea Proiectului STAR

Implementarea proiectului INFOACCES

Implementarea proiectului „O școală pentru toți și pentru fiecare„

Proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa 

prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiție 10.i. Reducerea 

și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și 

formare -  in etapa de evaluare:

-CHANGE - Educație non-formală pentru schimbare educațională integrată- 

MySMIS 154091

-ÎNVĂȚĂM PRIN JOACĂ - Activități educaționale recreative pentru facilitarea 

procesului de învăţare al copiilor - MySMIS 154092

-REINVENT EDUCATION - Reinventarea programelor educaționale prin 

activități outdoor dedicate elevilor -MySMIS 154093 

-ACTIVE KIDS- HEALTHY KIDS - Activități educationale în sistem outdoor 

pentru dezvoltarea armonioasă elevilor -MySMIS 154094

-FORM - Formarea tinerei generații prin programe de educație non-formală -

MySMIS 154095

Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui

Trim. I, II, III, IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

51 ,,Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din 

subordinea UAT Județul Vaslui”

Consiliul Judeţean Vaslui 

CSEI C. Pufan, CSEI Negrești, 

CSEI E. Polihroniade

Școala Profesionalã Specialã 

“Sfânta Ecaterina” Huși,

2022

52 “Creșterea eficientei energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui“ Consiliul Judeţean Vaslui 2022

53 „Cea mai bună șansă la viață pentru nou-născuți”, Institutul de Sănătate Publică 

„Mama și Copilul” din Chișinău, 

în parteneriat cu Spitalul Județean 

de Urgență Vaslui

2022

54 ”Construirea unui Teatru de Vară în zona Recea” În cadrul apelului de proiecte 

POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării 

economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de 

investiții 9.1 - dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

UAT Municipiul Husi 2023

55 “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” POR / GAL Husi -CI /2019/9/9.1/ OS 

9.1/OS9.1

UAT Municipiul Husi 2023

56 Regenerare  cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura 

educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” 

SMIS 125731 - POR/381/13/1/ Imbunatatirea calitatii vietii si a populatiei in 

orasele mici si mijlocii din Romania/1/ Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei in 

orasele mici si mijlocii din Romania - 32 de luni

UAT  Municipiul Husi 2023

57  Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-

Socială Codăeşti

Consiliul Judeţean Vaslui

CAMS Codaesti

2022

58  Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti Consiliul Judeţean Vaslui

CSEI Negresti

2022

59 Școala te face OM! Consiliul Judeţean Vaslui 

CJRAE Vaslui

2022

Obiectiv nr. 3 -  Asigurarea sustenabilitatii obiectivelor finalizate, finantate din fonduri europene

Obiectivul nr. 2 - Proiecte aflate în evaluare



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

60  Etică și integritate la CJ Vaslui Consiliul Judeţean Vaslui 2024

61 Calitate și Performanță - strategie de management la Consiliul Județean Vaslui Consiliul Judeţean Vaslui 2025

62 Planificare strategică pentru dezvoltarea durabila a judetului Vaslui Consiliul Judeţean Vaslui 2025

63 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ244I: Murgeni (DN 24A) - Sarateni - 

Malusteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judetul Vaslui

Consiliul Judeţean Vaslui 2025

64 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - 

Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)

Consiliul Judeţean Vaslui 2027

65 Transmiterea de informații privind sursele de finanțare disponibile, către autorități 

publice locale, instituții subordonate

Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

66 Valori europene prin instrumente digitale – curs online Europe Direct Vaslui, Consiliul 

Judeţean Vaslui, Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Vaslui

Ianuarie - februarie

67 Despre Europa, la cafea Europe Direct Vaslui mai 2022

68 Open-minded, Europa – concurs și stand informativ în cadrul festivalului de 

muzică Open Camp

Europe Direct Vaslui Iulie - august 2022

69 Vasluiul pedalează pentru o Europă Verde – tur de ciclism Europe Direct Vaslui 

Clubul de Ciclism Vaslui, 

Agenția pentru Protecția Mediului 

Vaslui

septembrie 2022 

70 Viitorul mEU – teatru forum Europe Direct Vaslui

Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui

septembrie - octombrie 

2022

71 “Europa în Direct” - newsletter electronic  Europe Direct Vaslui Bilunar

72 Site-ul de internet www.europedirectvaslui.ro Europe Direct  Vaslui Permanent

73 Pagina de facebook Europe direct vaslui Europe Direct  Vaslui Permanent

74 Producerea şi distribuirea de materiale promoţionale cu însemnele de vizibilitate 

ale UE

Europe Direct  Vaslui Permanent

Obiectivul nr. 4: Creșterea gradului de informare a diferitelor grupuri țintă cu privire la domeniul afacerilor europene



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

75 Acțiuni de informare pentru promovarea conceptului de integrare europeana a 

invatamantului pnn intermediul programelor comunitare de educatie și formare 

profesionala(e.g. Erasmus 2021-2027

Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui

Trim. I, II, III, IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul Acordurilor de cooperare între 

Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliile raionale din Republica Moldova

Consiliul judeţean Vaslui Trim. I, II, III, IV

2 Sprijinirea proiectelor de dezvoltare locală a autorităţilor publice locale partenere 

din Republica Moldova 

Consiliul judeţean Vaslui Trim. I, II, III, IV

3 Stimularea contactelor între firme prin organizarea de evenimente expoziţionale Centrul de Resurse pentru Afaceri 

Vaslui

Permanent

4 Susţinerea mediului de afaceri prin închirierea de spaţii pentru birouri şi producţie 

în incinta Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui

Centrul de Resurse pentru Afaceri 

Vaslui

Permanent

5 Diseminarea informațiilor cu privire la oportunitățile de turism în Municipiul 

Vaslui prin Centrul de informare turistică al Primăriei Municipiului Vaslui
U.A.T. Municipiul Vaslui

Trim. I, II, III, IV

6 Ruta bisericilor din lemn din județul Vaslui folosită ca instrument pentru 

promovarea și dezvoltarea produsului turistic.

Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

7 Diseminarea informaţiilor cu privire la oportunităţile de turism în judeţul Vaslui 

prin Centrul de informare turistică al Consiliului Judeţean Vaslui

Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

CAPITOLUL NR. 5 - ECONIMIE ȘI MEDIULD E AFACERI. PROTECȚIA CONSUMATORULUI

Obiectivul nr. 4  - Creșterea gradului de conștientizare a drepturilor în rândul consumatorilor prin acțiuni întreprinse pentru  asigurarea  

accesului  consumatorilor  la  o  gamă  variată de produse și servicii de calitate

Obiectivul nr. 3 - Promovarea judeţului Vaslui ca destinatie turistică

Obiectivul nr. 1 - Stimularea dezvoltării socio-economice a judeţului prin întărirea parteneriatului cu comunităţile locale din Republica 

Moldova

Obiectivul nr. 2 - Stimularea dezvoltării sectorului IMM



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

8 Desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei pentru produse şi servicii:

- verificarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor referitoare la 

securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale 

consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, 

distribuitori, vanzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în 

unităţile vamale, având acces în locurile în care se produc, se depozitează ori se 

comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la 

documentele referitoare la acestea, exceptie făcând controalele igienico-sanitare şi 

sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;

- constatarea contravenţiilor şi dispunerea măsurilor de limitare a consecinţelor 

producerii, prestării serviciilor, importului, comercializării sau oferirii gratuite a 

unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, 

care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale 

CJPC Vaslui, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, 

sesizarea organele de urmărire penală ori de câte ori se constată încălcări ale legii 

penale;

Comisariatul Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor Vaslui

trim. I, trim. II,

 trim. III şi trim. IV

9 Participarea la activitatea sistemului RAPEX de schimb rapid de informaţii 

privind produsele periculoase, între Comisia Europeană şi statele membre ale 

Uniunii Europene;

Comisariatul Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor Vaslui

trim. I, trim. II,

 trim. III şi trim. IV

10 Facilitarea condițiilor de formulare a reclamațiilor: e-mail, on-line, inclusiv prin 

soluționarea alternativă a litigiilor (SAL); soluţionarea reclamaţiilor primite de 

la consumatori;

Comisariatul Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor Vaslui

trim. I, trim. II,

 trim. III şi trim. IV

Obiectivul nr. 5 - Creșterea  nivelului de cunoaștere privind drepturile și obligațiile consumatorilor  prin asigurarea  accesului  la serviciile 

de informare publică 



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

11 Desfăşurarea de activităţi de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile 

pe care le au în calitate de consumatori:

- Informarea şi educarea cu ocazia rezolvării reclamaţiilori și, prin punctul de 

informare amenajat la sediul CJPC Vaslui;

- Activităţi organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a Consumatorilor - 15 martie;

- Acţiuni de informare în şcoli;

- Diverse colaborări cu mass-media;

Comisariatul Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor Vaslui

trim. I, trim. II,

 trim. III şi trim. IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 

publice cu destinație de unități de învățământ - Reabilitarea termica si energetica a 

obiectivului educațional C2- Grădinița NC 70055 din cadrul Scoli Gimnaziale nr. 

1 clasele I-VIII , Sat Bălteni, Com. Bălteni, Jud. Vaslui în Comuna Bălteni, Jud. 

Vaslui

U.A.T. Bălteni Trim. IV 2023

2 Înfiintare sistem de distributie gaze naturale in satele Bălteni, Bălteni Deal si 

cartier Bălteni, apartinatoare comunei Bălteni, judetul Vaslui

U.A.T. Bălteni Trim. IV 2024

3 Înființare parc panouri fotovoltaice U.A.T. Bălteni Trim. IV 2023

4 Creşterea eficienţei energetice a clădirii Secţiei de Pediatrie din cadrul Spitalului 

Municipal „Elena Beldiman” Bârlad – execuţie lucrări

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III

5 Modernizarea sistemului de iluminat public – execuţie lucrări UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

6 Modernizarea infrastructurii de transport  în scopul reducerii emisiilor de carbon 

în municipiul Bârlad – achiziţie execuţie lucrări

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

7 Dezvoltarea sistemului public de transport în comun în municipiul Bârlad prin 

achiziţia de autobuze electrice în scopul reducerii emisiilor de carbon – achiziţie 

autobuze

UAT Bârlad Trim. I, trim. II, trim. 

III, trim. IV

8 ”Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în Comuna Berezeni, Județul Vaslui” Comuna Berezeni 12 luni (Trim IV)

9 Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Bogdanesti,Județul Vaslui, Sesiunea II

Administrația Fondului pentru 

Mediu

2023

10 Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bogdănești, 

județul Vaslui

AFM 2022

CAPITOLUL NR. 6 - ENERGIE

 Obiectivul nr. 1 - Promovarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei regenerabile (energia eoliană, solară, biomasă, geotermală, 

inclusiv deşeurile urbane)



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

11 “Reabilitarea termica / modernizare sediul Primariei Mun.Husi” SMIS 117872 

POR 2014-2020 AXA 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusive in cladiri publice si in sectorul locuintelor  

Perioada de implementare 08.10.2018-31.08.2022

UAT  Municipiul Husi 31.08.2022

12 Initiere proiect - „Proiect nr.2 - modernizarea și eficientizarea sistemului de 

iluminat public în comuna Ivănești, judetul Vaslui”  pentru care se va depune 

cerere de finanțare, în cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice 

si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat publicSolicitare 

de finanțare depusă la Administrația Fondului pentru Mediu

UAT Comuna Ivănești cu finanțare 

de la Ministerul Mediului prin 

Administrația Fondului pentru 

Mediu

Trimestrul I, II, III si 

IV.  

13 Initiere proiect - Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna 

Ivănești, județul Vaslui”, sursa de finantare – Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 

stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, derulat de AFM Se 

lucrează la emiterea Certificatului de Urbanism la faza Studiul de Fezabilitate. Se 

va depune solicitare de finantare la Administratia Fondului pentru Mediu

UAT Comuna Ivănești cu finanțare 

de la Ministerul Mediului prin 

Administrația Fondului pentru 

Mediu

Trimestrul I, II, III si 

IV.  

14 Extinderea Rețelei de Distribuție de Energiei Electrice Oraș Negresti 

DELGAZ Grid

31.12.2022

15 Modernizarea sistemelor de iluminat public in satele componente Oraș Negresti

Ministerul Mediului

31.12.2022

16 Creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in clădirile 

publice

Oraș Negresti

Ministerul Mediului

31.12.2022

17 Creșterea eficientei energetice la Școala Generala “Mihai David” Negrești Oraș Negresti

Ministerul Mediului

31.12.2022

18 Servicii de consultanta: „Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in com. 

Rafaila, jud. Vaslui”

UAT-Comuna Rafaila - 

Administrația Fondului pentru 

Mediu

trim. IV 2022



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

19 Servicii de proiectare „Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in com. 

Rafaila, jud. Vaslui”

UAT-Comuna Rafaila trim. IV 2022



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Punerea în aplicare  H.G. 147/2022  pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis 

pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și 

pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

2 Implementarea H.G. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a 

producției de legume în spații protejate pentru anul 2022

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

3 Diseminarea informaţiilor cu privire la accesarea măsurilor de sprijin acordate 

fermierilor

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

4 Realizarea de cursuri de formare profesională 

-Apicultor

-Legumicultor 

-Pomicultor 

-Lucrător in creșterea animalelor 

-Tractorist

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

5 Verificarea modului în care Colegiul Agricol ,,Dimitrie Cantemir” Huși a utilizat 

bunurile mobile/imobile achiziționate/realizate prin finanțarea de la Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale în scop didactic, precum și modul de întreținere 

și exploatare a acestora.

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui Trim 4

6

Realizarea de întâlniri de lucru privind avantajele asocierii producătorilor agricoli Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

7 Înregistrarea producătorilor în sistemul de agricultură ecologică Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim 1

Trim 2

CAPITOLUL NR. 7 - AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Obiectivul nr. 1 - Încurajarea consumului de produse autohtone

Obiectivul nr. 2 - Asigurarea schimbului de generaţii în agricultură

Obiectivul nr. 3 - Consolidarea poziției fermierilor în lanțul agroalimentar

Obiectivul nr. 4 - Programe pentru dezvoltarea agriculturii ecologice



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

8 Verificarea respectării legislaţiei comunitare şi naţionale de către operatorii 

înregistrați în sistemul de agricultură ecologică cu activități în domeniile de 

producție vegetală/producție animală/procesare produse agricole 

ecologice/comercializare pe piața internă, precum și exportul produselor 

ecologice.

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

9 Verificarea respectǎrii conformitǎţii fructelor şi legumelor proaspete care se supun 

standardelor de comercializare pe întreaga filierǎ(controlul de conformitate pentru 

fructele şi legumele proaspete, destinate exportului/ provenite din 

import/provenite din producția autohtonă)

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

10 Verificarea respectării  legislaţiei specifice sectorului pieței produselor agricole de 

cǎtre producǎtori, persoane juridice, administratori pieţe şi primǎrii.

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

11 Punerea în aplicare a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru 

activităţi de reproducţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 195/2018

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

12 Punerea în aplicare a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, 

incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

227/2018

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

13 -Diseminarea informaţiilor către fermieri prin mijloacele disponibile;

-Identificarea potenţialilor beneficiari;

-Încurajarea accesării măsurilor de sprijin aplicabile în domeniul zootehnic

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

14 Campanii de informare a fermierilor privind gestionarea riscurilor și informații 

despre  Submăsura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a 

plantelor

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Vaslui

Trim. I, II, III, IV

Obiectivul nr. 5 - Creșterea competitivității sectorului legume-fructe

Obiectivul nr. 6 - Creșterea competitivității sectorului zootehnic

Obiectivul nr. 7 - Consolidarea fermelor de familie

Obiectivul nr. 8 - Crearea unui sistem de management al riscurilor în agricultură

 Obiectivul nr. 9 -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



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

15 Implementare acte comunitare comunitare si legislatie sanitara veterinara. Direcția Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor

Director executiv adjunct

Permanent

16 Implementarea activităţilor Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje, 

si a notificarilor AAC  la nivel judeţean

DSVSA

Director executiv adjunct

Permanent

17 Avizează-notifica , în condiţiile legii, amplasarea, proiectarea şi construirea 

obiectivelor sau unităţilor de creştere a animalelor, a obiectivelor veterinare, 

precum şi a unităţilor care produc,  prelucrează, procesează, depozitează, 

valorifică şi comercializează produsele de origine animală, precum şi a altor 

obiective supuse controlului sanitar-veterinar

DSVSA

Director executiv  si

Sef Serviciu Catagrafie,

Autorizare. Înregistrare, și 

Evidența Informatizată

Permanent

18 Verifica, potrivit legii, documentele specifice necesare acordării, de compensaţii 

fermierilor afectaţi de aplicarea măsurilor de combatere a bolilor, ca urmare a 

declarării suspiciunii sau confirmării bolii, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare;

DSVSA

Director executiv adjunct si 

Sef Serviciu  Control Oficial 

Sanatate si Bunastare Animala

Permanent

19 Asigură punerea în practică a planurilor de contingenţă şi a

manualelor operaţionale pentru boli emergente şi reemergente ori alte boli 

transmisibile ale animalelor cu incidenţă în comerţul cu animale vii, cu implicaţii 

zoonotice şi pentru care se stabileşte un anumit status de sănătate, precum şi 

pentru domeniul siguranţei alimentelor

DSVSA

Director executiv adjunct si 

Sef Serviciu  Control Oficial 

Sanatate si Bunastare Animala

Permanent

20 Autorizarea / înregistrarea unitatilor/activitatilor supuse controlului 

sanitar–veterinar si pentru siguranta alimentelor precum si a mijloacelor de 

transport care necesita detinerea unei autorizari/inregistrari, raportat la prevederile 

legale in vigoare

DSVSA

Sef Serviciu CAIEI

permanent

Obiectivul nr. 10 - Catagrafia și monitorizarea 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;

Catagrafia și monitorizarea tuturor unitatilor/activitatilor supuse controlului sanitar–veterinar si pentru siguranta alimentelor precum si a mijloacelor 

de transport care necesita detinerea unei autorizari/inregistrari, raportat la prevederile legale in vigoare.



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

21  Evaluarea unităţilor şi încadrarea în funcţie de analiza riscului a unităţilor care 

produc, procesează, depozitează, transportă, comercializează şi / sau distribuie 

produse de origine animală si non animala autorizate/ înregistrate sanitar veterinar 

si pentru siguranta alimentelor.

DSVSA

Sef Serviciu CAIEI

anual

22

Monitorizează şi răspunde de comerţul intracomunitar, importul, exportul şi 

tranzitul de animale vii, produse şi subproduse de origine animală/ non animală și, 

după caz, produsele destinate nutriției animalelor, pe teritoriul de competenţă.

DSVSA

Sef Serviciu CAIEI

permanent

23 Monitorizarea certificatelor de comerț intracomunitar în sistemul TRACES. DSVSA

Sef Serviciu CAIEI

Permanent

24 Aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

DSVSA

Sef Serviciu CAIEI

Permanent

25  Identificare si inregistrare bovine, ovine, caprine si suine. DSVSA

Biroul Identificarea și Înregistrarea 

Animalelor

Lunar

26 Asigură emiterea paşapoartelor, în condiţiile legii, pentru bovinele identificate şi 

înregistrate, şi asigură distribuţia paşapoartelor emise către proprietarii bovinelor.

DSVSA

Biroul Identificarea și Înregistrarea 

Animalelor

Permanent

Obiectivul nr. 11 - Monitorizarea și instruirea persoanelor cu responsabilităţi în comerţul 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 

competenţă.

Obiectivul nr. 12 -Gestionarea petiţiilor primite în conformitate cu O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivul nr. 13 -Verificarea conformitatatii datelor în deconturile privind manopera de realizare a acţiunilor, de identificare şi 

înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, conform legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

Obiectivul nr. 14 -Monitorizează, verifică şi răspunde de activităţile referitoare la înregistrarea exploataţiilor şi identificarea animalelor, 

remedierea eventualelor erori, potrivit legislaţiei în vigoare.



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

27 Înregistrarea in Registrul National al exploatatiilor (RNE) a unitatilor de tip: 

comerciale de tip A, ferme comerciale, mijlocitori de afaceri.

DSVSA

Biroul Identificarea și Înregistrarea 

Animalelor

Permanent

28  Raportare transport animale vii DSVSA

Șef Birou BAITGAIE

Trimestrial

29  Raportare transport produse de origine animală DSVSA

Șef Birou BAITGAIE

Trimestrial

30  Raportare transport produse de origine non- animală DSVSA

Șef Birou BAITGAIE

Trimestrial

31 Raportare produse  confiscate conform Reg. CE 2122 / 2019 DSVSA

Șef Birou BAITGAIE

Trimestrial

32  Aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind condiţiile de 

biosecuritate în exploataţiile comerciale, circulaţia animalelor şi subproduselor 

nedestinate consumului uman (SNCU)

DSVSA

Sef SCOSBA

Permanent

33   Realizarea recoltării probelor în cadrul Programului acţiunilor de

supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 

transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 

identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor

DSVSA

Sef SCOSBA

trimestrial

Obiectivul nr. 15 - Raportarea rezultatelor controalelor oficiale efectuate la importul, exportul si tranzitul de animale vii, produse 

alimentare de origine animate, SNCU, hranei pentru animale si produse de origine nonanimala, în P.I.F. ALBIȚA

Obiectivul nr. 16 - Asigurarea la nivel judetean a apararii sanatatii animalelor, protectiei si bunastarii animalelor prin realizarea acţiunilor 

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 protecţiei mediului, precum şi 

alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin 

DSVSA-uri la nivel judetean le desfasoara in anul 2020 , in raport cu cresterea animalelor, identificarea si inregistrarea bovinelor, ovinelor, 

caprinelor, suinelor; ridicarea barierelor economice prin eradicarea bolilor care constituie obstacole in desfasurarea comertului.



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

34  Monitorizarea modului in care  medicii veterinari de liberă practică împuternicit, 

realizeaza  acţiunile sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de 

supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 

transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 

identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor;

DSVSA

Sef SCOSBA

lunar

35  Efectuarea  anchetelor epidemiologice, notificarea, declararea şi instituirea 

planurilor de masuri  de stingere a focarelor de boali la animale si  avizarea 

dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii de animale

DSVSA

Sef SCOSBA

ori de cate ori este 

necesar

36   Monitorizeaza  modul in care se realizeaza actiunile prevazute in Planului 

Naţional pentru Controlul Reziduurilor- in domeniul de competenta ;

DSVSA

Sef SCOSBA si Responsabil 

Farmacovigilenta

Trimestrial

37  Controlează respectarea prevederilor privind bunastarea animalelor, inclusiv a 

standardelor minime privind protecţia animalelor în timpul transportului, în 

timpul sacrificării/ uciderii

DSVSA

Sef SCOSBA

permanent

38  Actiuni sanitar-veterinare de vaccinare, tuberculinare, prelevare probe, inspectie 

in exploatatii care se desfasoara intr-o perioada determinata de timp.

DSVSA

Sef SCOSBA

trimestrial

39  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

Sef Serviciu SCOSA si 

coordonatori CSVSAO

permanent

Obiectivul nr. 17 - verifică conformitatea datelor în deconturile privind manopera de realizare a acţiunilor din Programul acţiunilor de 

supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi rotecţia 

mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, conform legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor în vigoare;

Obiectivul nr. 18-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



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

40  Coordonarea,  monitorizarea şi verificarea îndeplinirii acţiunilor prevăzute în 

Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum 

si realizarea de controale tematice ( în perioada sezonului estival şi în perioada 

sărbătorilor de iarnă, pascale, în zonele de interes turistic)

DSVSA

Sef Serviciu SCOSA si 

coordonatori CSVSAO

lunar

41 Participă împreună cu alte instituţii publice, la acţiuni comune de inspecţie DSVSA

Sef Serviciu SCOSA si 

coordonatori CSVSAO

ori de cate ori este 

necesar

42  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

Sef Serviciu SCOSA si 

coordonatori CSVSAO

trimestrial

43 Realizeza misiuni de audit, potrivit nivelului de competenţă si al procedurilor 

stabilite de ANSVSA, în unităţile de profil supuse controlului sanitar–veterinar si 

pentru siguranta alimentelor

DSVSA

Sef Serviciu SCOSA si 

coordonatori CSVSAO

lunar 

trimestrial

semestrial

44  Organizare de instruiri si verificari periodice cu personalul sanitar veterinar si 

pentru siguranta alimentelor.

DSVSA

Sef Serviciu SCOSA si 

coordonatori CSVSAO

periodic

45  Controlul oficial asupra implementarii  instrucţiunilor privind întocmirea şi 

transmiterea informaţiilor referitoare la lanţul alimentar pentru speciile bovine, 

ovine, porcine, pasari precum si trasabilitatea alimentelor de origine animala si 

non animala.

DSVSA

Sef Serviciu SCOSA si 

coordonatori CSVSAO

permanent

46 Înregistrarea, prelucrarea  şi interpretarea datele tehnice colectate din cadrul 

unităţilor de industrie alimentară, privind rezultatele examenelor de laborator 

pentru depistarea Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile (EST)

DSVSA

Sef SCOSA, MVO Abatoare 

bovine

lunar

47  Implementare acte comunitare din domeniul produselor de origine non-animala DSVSA

Sef Serviciu SCOSA

trimestrial

 Obiectivul nr. 19 - Siguranţa alimentelor de origine animală sau non-animală prin testarea criteriilor microbiologice şi prin controlul 

reziduurilor de produse medicinale veterinare la animalele vii şi la produsele de origine animală precum şi al  contaminanţilor



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

48  Asigura realizarea si monitorizarea Planului Cifric privind aspectele 

microbiologice / fizico-chimice cerinţe legislative- recoltare de probe de alimente 

de origine animala si non-animala

DSVSA

Sef Serviciu SCOSA

lunar

49  Asigura realizarea si monitorizarea Programului National de Control al 

Reziduurilor, pe domeniul specific

DSVSA

Sef Serviciu SCOSA

Trimestrial

50 Recoltarea de probe pentru monitorizarea contaminantilor/ aditivi din produsele 

de origine animala si non animala

DSVSA

Sef Serviciu SCOSA

Trimestrial

51  Controlează produsele alimentare de origine non-animală, care ar putea 

conţine/care ar putea proveni de la organisme modificate genetic (OMG) precum 

şi în ceea ce priveşte alţi parametri în afara celor toxicologici şi microbiologici;

DSVSA

Sef Serviciu SCOSA

Trimestrial

 Efectuează analize atât pentru evaluarea stării de sănatate şi bunăstării 

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

Sef Serviciu Laborator trimestrial

Blutongue Coordonatori compartimente trimestrial

Salmoneloze zoonotice pasari Coordonatori compartimente trimestrial

Gripa aviara – Coordonatori compartimente trimestrial

Pesta porcina clasica – Coordonatori compartimente trimestrial

Encefalopatii spongiforme transmisibile – Coordonatori compartimente trimestrial

Anemie infectioasa ecvina – Coordonatori compartimente trimestrial

Bruceloza bovina – Coordonatori compartimente trimestrial

Leucoza enzootica bovina – Coordonatori compartimente trimestrial

Tuberculoza bovina – Coordonatori compartimente trimestrial

Varooza – Coordonatori compartimente trimestrial

Obiectivul nr. 20 - Asigură, prin examene specifice de laborator, realizarea prevederilor Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, 

control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare 

şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi a Programului de supraveghere şi

control în domeniul siguranţei alimentelor

52



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

53  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

Coordonator compartiment 

siguranta alimentelor, si sanatatea 

animalelor

trimestrial

54 Participa la controale şi propune conducerii D.S.V.S.A., în condiţiile legii, 

autorizarea suspendarea sau interzicerea activităţii laboratoarelor private,uzinale 

şi laboratoarele organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din 

sectorul agro-alimentar, în cazul indeplinirii / neîndeplinirii condiţiilor de 

funcţionare pentru care au fost autorizate şi pentru neconformităţile constatate

Sef Laborator trimestrial

55 Teste interlaborator pe domeniile morfopatologie, bacteriologie, virusologie, 

microbiologie alimentara, serologie, parazitologie, toxicologie, igiena mediului, 

examene fizico-chimice

Sef Laborator

Personal de specialitate anual

56 Monitorizarea activităţii a 80 operatori economici inregistraţi şi acordarea vizei 

anuale. Se va verifica scriptic si faptic baza materiala şi situaţia personalului 

atestat al fiecărui operator economic şi se vor incheia procese-verbale de 

monitorizare şi de bază materială.

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

57 Instruirea  a 55 persoane pentru atestare/ reatestare în vederea desfășurării 

activităților specifice. 

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

58 Înregistrarea de aproximativ 15 operatori economici noi pentru activitățile de 

producere, prelucrare și comercializare a semințelor și materialului săditor. 

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

Obiectivul nr. 22 - Participă la testele de competenta organizate de laboratoarele naţionale/ europene de referinţă şi alte instituţii de profil

Obiectivul nr. 21- Implementare acte comunitare si legislatie sanitara veterinara referitoare la autorizarea / acreditarea laboratoarelor/ 

metodelor

Obiectivul nr. 23- Monitorizarea activității operatorilor economici înregistrați în vederea acordării vizei anuale.

Obiectivul nr. 24 - Instruirea  anuala a personalului atestat

Obiectivul nr. 25 - Inregistrarea de noi operatori economici.

Obiectivul nr. 26 - Efectuarea de controale la comercianţii de seminţe şi material săditor, inclusiv in pieţe şi oboare



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

59 Efectuarea de controale periodice la aproximativ 60 comercianţi de seminţe şi 

material săditor, împreună cu personalul instituţiilor publice ale administraţiei 

locale, conform Legii nr.266/2002(r). 

Colectivul I.T.C.S.M.S.Vaslui Trim. I și trim. IV

60 Înregistrarea declarațiilor de multiplicare a pentru aproximativ 3500 ha culture 

semincere. 

Colectivul I.T.C.S.M.S.Vaslui Trim. I, trim. II și trim. 

IV

61 Efectuarea de controale în câmp la termenele stabilite, pe  3500  ha loturi 

semincere declarate.

Colectivul I.T.C.S.M.S.Vaslui Trim. II, trim.III și trim 

IV

62 Eşantionarea a minimum 600 probe la loturile de semințe Colectivul I.T.C.S.M.S.Vaslui Permanent  

63 Efectuarea de aproximativ  2000 determinări de către personalul oficial al 

ITCSMS Vaslui. 

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

64 Pe tot parcursul anului 2022 se vor efectua  16 audituri interne, în fiecare sector 

de activitate, pentru verificarea respectării sistemului de management la nivelul 

laboratorului acreditat

Auditorul I.T.C.S.M.S Trim.I și trim IV

65 Incasarea  veniturilor aferente prestării serviciilor şi emiterea facturilor în 

termenele prevăzute de lege, pe tot parcursul anului 2022 .

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

66 Faza de birou necesară întocmirii studiului pedologic şi agrochimic U AT  

FALCIU 

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

67 Faza de birou necesară întocmirii studiului pedologic şi agrochimic U AT  

IVĂNEȘTI 

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

Obiectivul nr. 34 - Întocmirea studiului pedologic şi agrochimic  în vederea realizarii şi reactualizării  sistemului naţional de monitorizare 

Obiectivul nr. 27 - Înregistrarea declarațiilor de multiplicare a semințelor

Obiectivul 28-Realizarea programului anual de multiplicare.

Obiectivul nr. 29 - Eşantionarea oficiala a loturilor de semințe

Obiectivul nr. 30 - Efectuarea determinărilor  în laborator în vederea eliberării documentelor oficiale 

Obiectivul nr. 31 - Efectuarea auditului intern.

Obiectivul nr. 32 - Incasarea contravalorii serviciilor prestate.

Obiectivul nr. 33 - Întocmirea studiului pedologic şi agrochimic  în vederea realizarii şi reactualizării  sistemului naţional de monitorizare 

Obiectivul nr. 35 - Întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice în vederea realizarii şi reactualizării  sistemului naţional de monitorizare 

sol-teren pentru agricultură pentru teritoriile administrative Ștefan cel Mare, Murgeni



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

68 Faza de birou necesară întocmirii studiului pedologic şi agrochimic U AT  

ȘTEFAN CEL MARE  

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

69 Faza de teren   necesară întocmirii studiului pedologic şi agrochimic pentru UAT 

MURGENI

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

70 Studiu pedologic  şi agrochimic  necesare întocmirii amenajamentului pastoral 

UAT BEREZENI

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

71 Faza de teren  necesară întocmirii studiului pedologic şi agrochimic U AT  

OLTENEȘTI 

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

72 Faza de birou  necesară întocmirii studiului pedologic şi agrochimic U AT  

MURGENI

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

73 Fază de birou / faza de teren O.J.S.P.A. VASLUI Trim. II, III, IV

74 Fază de birou / faza de teren O.J.S.P.A. VASLUI Trim. II, III, IV

75 Fază de birou / faza de teren O.J.S.P.A. VASLUI Trim. II, III, IV

76 Fază de birou / faza de teren O.J.S.P.A. VASLUI Trim. II, III, IV

Obiectivul nr. 41Studii pedologice şi agrochimice în vederea schimbării categoriei de folosinţă 

Obiectivul nr42 Studii agrochimice în vederea întocmirii planului de fertilizare

Obiectivul nr. 36 - Întocmirea studiului pedologic şi agrochimic  necesare întocmirii amenajamentului pastoral pentru teritoriul  

administrativ Berezeni 

Obiectivul nr. 37 - Întocmirea studiului pedologic şi agrochimic  în vederea realizarii şi reactualizării  sistemului naţional de monitorizare 

sol-teren pentru agricultură pentru teritoriul administrativ Oltenești

Obiectivul nr. 38 - Întocmirea studiului pedologic şi agrochimic  în vederea realizarii şi reactualizării  sistemului naţional de monitorizare 

sol-teren pentru agricultură pentru teritoriul administrativ Murgeni

Obiectivul nr. 39 - Studii pedologice şi agrochimice în vederea înfiinţării de plantaţii pomicole şi viticole

Obiectivul nr. 40 Intocmirea studiilor pedologice pentru stabilirea claselor de calitate ale terenurilor în vederea scoaterii din circuitul 

agricol



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Finanţarea programelor naţionale de sănătate publică la nivelul D.S.P. Vaslui Direcția de Sănătate Publică Permanent 

2 Finanţarea programelor naţionale de sănătate publică la nivelul unităţilor sanitare 

cu paturi  din judeţul Vaslui

D.S.P., Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Vaslui, Spitalul Municipal 

de Urgenţă „Elena Beldiman” 

Bârlad și Spitalul Municipal 

”Dimitrie Castroian” Huși, Spitalul 

de Psihiatrie Murgeni

Permanent 

3 Realizarea imunizărilor conform calendarului de imunizări Direcția de Sănătate Publică Permanent

4
Realizarea  anchetelor de acoperire vaccinală Direcția de Sănătate Publică Trim. I şi

Trim. III

5

Instruirea personalului medico-sanitar cu privire la modul de realizare şi raportare 

a vaccinărilor şi a RAPI

Direcția de Sănătate Publică Permanent

6 Prevenirea şi  controlul focarelor de boli transmibile Direcția de Sănătate Publică Permanent

7 Prevenirea şi controlul bolilor transmibile Direcția de Sănătate Publică Permanent

8 Supravegherea şi controlul infecţiei COVID-19 Direcția de Sănătate Publică Permanent

9 Implementarea sistemului  de alertă precoce şi răspuns rapid Direcția de Sănătate Publică Permanent

10
Continuarea activităţilor ȋn vederea menţinerii acreditării laboratorului de 

microbiologie

Direcția de Sănătate Publică 
Permanent

Obiectivul nr. 1 - Implementarea programelor naţionale de sănătate publică la nivelul judeţului Vaslui

Obiectivul nr. 2 - Implementarea  Programului Naţional de vaccinare

Obiectivul nr. 3 - Implementarea  Programului Național de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

Obiectivul nr. 4 - Implementarea  Programului Național de supraveghere şi control al infecţiei HIV

CAPITOLUL NR. 8 - SĂNĂTATE



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

11 Asigurarea accesului gratuit al gravidelor la teste  rapide HIV D.S.P. / Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Vaslui și Spitalul 

Municipal de Urgenţă „Elena 

Beldiman” Bârlad

Permanent

12 Depistarea infecţiei HIV/SIDA în rândul populaţiei generale şi la grupele la risc Direcția de Sănătate Publică Permanent

13 Depistarea şi monitorizarea cazurilor  HIV/SIDA D.S.P. / Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Vaslui și Spitalul 

Municipal de Urgenţă „Elena 

Beldiman” Bârlad

Permanent

14 Asigurarea tratamentului specific bolnavilor din program Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Vaslui și Spitalul Municipal de 

Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad

Permanent

15 Supravegherea epidemiologică a cazurilor de TBC şi a contacţilor Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Vaslui și Spitalul Municipal de 

Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad

Permanent

16 Asigurarea tratamentului specific bolnavilor din program Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Vaslui și Spitalul Municipal de 

Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad
Permanent

17 Supravegherea infecţiilor nosocomiale pe secţii de spital Direcția de Sănătate Publică Permanent

18 Supravegherea infecţiilor nosocomiale pe secţii cauze Direcția de Sănătate Publică Permanent

19 Supravegherea infecţiilor nosocomiale cu Clostridium difficile Direcția de Sănătate Publică Permanent

20 Implementarea Programului nanţional de sănătate mintală D.S.P., Spitalul de Psihiatrie 

Murgeni

Permanent 

Obiectivul nr. 5 - Implementarea  Programului Național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

Obiectivul nr. 6 - Implementarea   Programului Național de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării 

antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

Obiectivul nr. 7 - Promovarea sănătăţii mintale

Obiectiv nr. 8 - Implementarea Programului Naţional de sănătate a femeii şi copilului



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

21 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh prin administrarea imunoglobulinei 

umane anti-D antepartum sau postpartum.

D.S.P./Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Vaslui/ Spitalul Municipal 

de Urgenţă „Elena Beldiman” 

Bârlad

Permanent

22 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf - procurarea şi 

distribuţia de lapte praf în scopul acordării gratuite copiilor cu vârsta cuprinsă 

între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform prevederilor legale 

în vigoare

Direcția de Sănătate Publică Permanent

23 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere prin administrarea, în 

timpul spitalizării sau în regim ambulatoriu, după caz, a soluţiilor pentru 

alimentaţie parenterală şi alimentelor cu destinaţie medicală specială, la copiii cu 

greutate mică la naştere în scopul recuperării nutriţionale şi prevenirii malnutriţiei 

protein-caloric

D.S.P./ Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Vaslui / Spitalul 

Municipal de Urgenţă „Elena 

Beldiman” Bârlad

Permanent

24 Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți D.S.P. / Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Vaslui, Spitalul Municipal 

de Urgenţă „Elena Beldiman” 

Bârlad și Spitalul Municipal 

”Dimitrie Castroian” Huși

Permanent

25 Testarea gratuită  Babeş-Papanicolau  a femeilor cu vârstă eligibilă, în regim de 

screening  pentru depistarea precoce activă a cancerului de col

Rețeaua de screening organizată de 

S.J.U. care include medici de 

familie, centre de recoltare, 

laboratoare de analiză 

Permanent

Obiectivul nr. 10 - Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie

Îmbunătăţirea stării de sănătate a femeii

Îmbunătățirea stării de sănătate a copilului

Obiectivul nr. 9 - Implementarea Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-

Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

26 Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei Direcția de Sănătate Publică  Trim. III; Trim. IV

27 Monitorizarea consumului de aditivi alimentari Direcția de Sănătate Publică Trim. II; Trim. III; 

Trim. IV

28 Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare Direcția de Sănătate Publică Trim. II; Trim. III; 

Trim. IV

29 Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii Direcția de Sănătate Publică Trim. II; Trim. III; 

Trim. IV

30 Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe Direcția de Sănătate Publică Trim. II; Trim. III; 

Trim. IV

31 Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul  uman Direcția de Sănătate Publică Trim. II; Trim. III; 

Trim. IV

32 Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri 

specifice

Direcția de Sănătate Publică Trim. III; Trim. IV.

33 Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România 2021-2022 Direcția de Sănătate Publică Trim. I; Trim. II; Trim. 

III; Trim. IV

34 Evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu 

alimentele

Direcția de Sănătate Publică Trim. II; Trim. III; 

Trim. IV.

35 Supravegherea calităţii apei potabile distribuită în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mari

Direcția de Sănătate Publică Trim. I; Trim. II; Trim. 

III; Trim. IV 

36 Evaluarea calităţii apei de îmbăiere (zone naturale amenajate şi neamenajate) și 

piscine

Direcția de Sănătate Publică Trim. I; Trim. II; Trim. 

III; Trim. IV

37 Screening-ul calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare 

publicăSupravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generată 

de apa de fântână

Direcția de Sănătate Publică Trim. I; Trim. II; Trim. 

III; Trim. IV 

38 Supravegherea calităţii apei potabile distribuită în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mici

Direcția de Sănătate Publică Trim. I; Trim. II; Trim. 

III; Trim. IV 

39 Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul 

urban 

Direcția de Sănătate Publică

Agenția pentru Protecția Mediului

Trim. I

Obiectivul nr. 11 - Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă 



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

40 Supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană Direcția de Sănătate Publică Trim. III;  Trim. IV

41 Intoxicaţii acute cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, ciuperci, plante, sau 

alte produse toxice care nu se încadreaza în categoria produselor chimice 

Direcția de Sănătate Publică Trim. I; Trim. II; Trim. 

III; Trim. IV  

42 Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea 

medicală

Direcția de Sănătate Publică Trim. I; Trim. II; Trim. 

III; Trim. IV

43 Expunerea profesională la radiaţii ionizante D.S.P., Medici de medicina 

muncii, Agenți economici

Trim. IV

44 Suprevegherea expunerii profesionale la agenți cancerigeni D.S.P. / I.T.M., Medici de 

medicina muncii, Agenți 

economici

Trim. III, Trim. IV 

45 Aspecte în expunerea profesională la particule și gaze la locurile de muncă în care 

sunt emisii diesel

D.S.P. / I.T.M., Medici de 

medicina muncii, Agenți 

economici

Trim. III, Trim. IV 

46 Microclimatul locurilor de muncă: normative, capacitate de evaluare și efecte 

asupra stării de sănătate

D.S.P., Medici de medicina 

muncii, Agenți economici

Trim. III, Trim. IV 

47 Morbiditatea profesională în rândul populaţiei vârstnice active comparativ cu 

morbiditatea profesională la celelalte grupe de vârstă

D.S.P., Medici de medicina 

muncii, Agenți economici

Trim. III

48 Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin 

boală profesională

D.S.P. / I.T.M., Medici de 

medicina muncii, Agenți 

economici

Permanent

49

Identificarea riscului epidemiologic în colectivităţile de copii şi tineri prin 

efectuarea triajului epidemiologic efectuat după vacanţe, la copiii în unitățile de 

învățământ din mediul urban şi mediul rural

D.S.P., Cabinete medicale scolare, 

cabinete medicale individuale

Trim. I, II, III, IV

50

Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor prin examene 

medicale de bilanţ

D.S.P., Cabinete medicale scolare, 

cabinete medicale individuale

Trim. III

Obiectivul nr. 12 - Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă

Obiectivul nr. 13 - Implementarea Programului Naţional de evaluarea şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

Supravegherea stării de sănătate a populaţiei



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

51

Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi, prin 

dispensarizarea bolilor cronice

D.S.P., Cabinete medicale scolare, 

cabinete medicale individuale

Trim. III

52

Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare din colectivităţile de copii şi tineri D.S.P., Cabinete medicale scolare, 

cabinete medicale individuale

Trim. I, II, III, IV

53

Evaluări sanitare în vederea eliberării notificărilor de asistenţă de specialitate, 

certificarea conformităţilor la normele de igienă

D.S.P., Cabinete medicale scolare, 

cabinete medicale individuale

Trim. I, II, III, IV

Desfăşurarea de campanii IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor 

naționale și locale:

·  SĂNĂTATE MINTALĂ

·  SĂNĂTATEA REPRODUCERII

· SĂNĂTATE ORALĂ- ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII ORALE

· VACCINARE ANTIGRIPALĂ

· VACCINARE ANTI -COVID-19

· VACCINARE ANTI- HPV

· MĂSURI DE PREVENIRE A INFECTĂRII CU VIRUSUL COVID -19

Desfăşurarea de campanii IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor 

naționale și locale:

·  ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII

· SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A VACCINĂRII CONFORM DATELOR 

E.C.D.C.

·  CANCER – SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA 

CANCERULUI – 25 -31 MAI

· CONSUMUL DE ALCOOL

· VACCINARE ANTI -COVID -19

· MĂSURI DE PREVENIRE A INFECTĂRII CU VIRUSUL COVID -19

Obiectivul nr. 14 - Organizarea campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor priorități de sănătate publică

54 Direcția de Sănătate Publică TRIM. I

55 Direcția de Sănătate Publică TRIM. II



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

Desfăşurarea de campanii IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor 

naționale și locale:

· ACTIVITATE FIZICĂ

· MEDIU (SCHIMBĂRI CLIMATICE, EXPUNEREA LA UV)

· SIGURANȚA PACIENTULUI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII VEDERII

· MĂSURI DE PREVENIRE A INFECTĂRII CU VIRUSUL COVID -19

·  VACCINARE ANTI -COVID-19

Desfăşurarea de campanii IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor 

naționale și locale:

·  ACTIVITATE FIZICĂ

·  MEDIU (SCHIMBĂRI CLIMATICE, EXPUNEREA LA UV)

·  SIGURANȚA PACIENTULUI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII VEDERII

· MĂSURI DE PREVENIRE A INFECTĂRII CU VIRUSUL COVID -19

·  VACCINARE ANTI -COVID -19

58 Eliberare autorizaţii sanitare de funcţionare la solicitarea  persoanelor  juridice 

pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de 

sănătate a populaţiei

Direcția de Sănătate Publică Permanent

59 Evaluări sanitare în vederea eliberării notificărilor de asistenţă de specialitate,  

pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru obiective ce 

desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

Direcția de Sănătate Publică Permanent

60 Evaluări sanitare în vederea eliberării notificărilor de certificare a conformităţii cu 

normele de igienă,  pentru obiective ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea 

de sănătate a populaţiei

Direcția de Sănătate Publică Permanent

61 Acțiune de recontrol în unitățile sanitare cu paturi ATI privind verificarea 

stadiului de implementare a măsurilor dispuse în luna noiembrie 2020.

Direcția de Sănătate Publică Trim. I

57 Direcția de Sănătate Publică TRIM. IV

Obiectivul nr. 15 - Activităţi de protejare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali

Obiectivul nr. 16 - Verificarea respectării normelor de sănătate publică de către obiective, activități și produse, în instituții publice și 

private, precum și la agenții  economici.

56 Direcția de Sănătate Publică TRIM. III



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

62 Acțiune tematică privind verificarea respectării legislației în vigoare privind apele 

potabile îmbuteliate și apele minerale naturale îmbuteliate. Prelevare probe: 

1/categorie/județ, respectiv municipiul București.

Direcția de Sănătate Publică Trim. I

63 Acțiune tematică de control privind verificarea prestatorilor de servicii pentru 

dezinfectție, dezinsecție și deratizare.

Direcția de Sănătate Publică Trim. I

64 Acțiune tematică de control privind verificarea spitalelor de urgență și a 

institutelor privind conformarea la legislația în vigoare.

Direcția de Sănătate Publică Trim. I

65 Verificarea gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală în  spitale de 

urgență și institute.

Direcția de Sănătate Publică Trim. I

66 Verificarea produselor biocide la producători, importatori, utilizatori. Direcția de Sănătate Publică Trim. I

67 Acțiune tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare în 

domeniul suplimentelor alimentare din aria de responsabilitate a Ministerului 

Sănătății și al alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe, precum 

și verificarea legislației referitoare la mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise 

pe aceste categorii de alimente.

Direcția de Sănătate Publică Trim. II

68 Acțiune tematică de control privind condițiile de aprovizionare cu apă  potabilă a 

localităților din zona urbană.

Direcția de Sănătate Publică Trim. II

69 Acțiune tematică de control privind verificarea spitalelor municipale și orășenești 

privind conformarea la legisalția în vigoare.

Direcția de Sănătate Publică Trim. II

70 Verificarea gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală în  spitalele 

municipale și orășenești.

Direcția de Sănătate Publică Trim. II

71 Acțiune tematică pentru verificarea respectării legislației în vigoare privind 

alimentele tratate cu radiații ionizante.

Direcția de Sănătate Publică Trim. II

72 Acțiune tematică de control pentru verificarea unităților acreditate în domeniul 

transplantului, privind gestionarea reacțiilor și incidentelor adverse.

Direcția de Sănătate Publică Trim. II

73 Verificarea respectării legislației în vigoare în domeniul materialelor în contact cu 

alimentul, cu prelevare de probe conform metodologiei I.N.S.P.

Direcția de Sănătate Publică Trim. II

74 Acțiune tematică de control privind condițiile de aprovizionare cu apă  potabilă a 

localităților din zona rurală

Direcția de Sănătate Publică Trim. II



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

75 Acțiune tematică de control în centrele de transfuzie sanguine județene și a 

municipiului București, a unităților de transfuzie sanguină- testarea și 

prelucraream staocarea și distribuția componentelor sanguine.

Direcția de Sănătate Publică Trim. III

76 Acțiune de control privind verificarea respectării legislației în domeniul aditivilor 

alimentari destinați consumului uman și prelevare de probe, conform 

metodologiei I.N.S.P.

Direcția de Sănătate Publică Trim. III

77 Acțiune de control privind verificarea respectării condițiilor de funcționare în 

unitățile de dializă publice și private privind conformarea la legislația în vigoare.

Direcția de Sănătate Publică Trim. III

78 Acțiune tematică de control privind verificarea respectării legislației referitoare la 

mențiunile nutriționale  și de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

Direcția de Sănătate Publică Trim. III

79 Acțiune tematică de control privind verificarea conformității apelor de îmbăiere. Direcția de Sănătate Publică Trim. III

80 Acțiune tematică de control pentru verificarea laboratoarelor de analize privind 

conformarea la legislația în vigoare

Direcția de Sănătate Publică Trim. III

81 Acțiune tematică de control privind verificarea condițiilor de funcționare în 

unitățile de învățământ preuniversitar și în cabinetele medicale școlare; verificarea 

respectării Legii nr.123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unități de 

învățământ preuniversitar, precum și privind acordarea de fructe, produse lactate 

și de panificație pentru elevi.

Direcția de Sănătate Publică Trim. III

82 Acțiune tematică de control privind verificarea produselor biocide cu substanțe 

active aprobate/neaprobate

Direcția de Sănătate Publică Trim. III

83 Acțiune tematică de control privind verificarea condițiilor de funcționare în 

centrele rezidențiale pentru copii /tineri cu deficiențe neuropsihiatrice și în 

centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice.

Direcția de Sănătate Publică Trim. IV

84 Acțiune tematică de control pentru verificarea alimentelor cu destinație 

nutrițională, inclusiv a etichetării privind mențiunile nutriționale și de sănătate 

înscrise pe acestea, precum și prelevarea de probe, conform metodologiei I.N.S.P.

Direcția de Sănătate Publică Trim. IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

85 Acțiune tematică de control privind verificarea conformității produselor 

cosmetice la producători, importatori, distribuitori, unități de desfacere, 

utilizatori, după caz.

Direcția de Sănătate Publică Trim. IV

86 Acțiune tematică de control privind verificarea condițiilor de funcționare în 

cabinetele de medicină dentară

Direcția de Sănătate Publică Trim. IV

87 Acțiune tematică de control pentru verificarea respectării prevederilor art.10, 

Amalgamul dentar din Regulamentul nr.2017/852 privind mercurul și de abrogare 

a Reg. CE nr. 1102/2008.

Direcția de Sănătate Publică Trim. IV

88 Acțiune tematică de control privind verificarea cabinetelor de înfrumusețare și a 

cosmeticelor profesionale.

Direcția de Sănătate Publică Trim. IV

89 Negocierea, contractarea şi decontarea serviciilor medicale cu furnizorii de 

servicii medicale, în condiţiile contractului-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2022

Casa de Asigurări de Sănătate 

Vaslui - Directia relatii 

contractuale, Directia Economica

In perioadele de 

contratare anuntate 

oficial 

90 Monitorizarea contractelor încheiate în vederea menţinerii condiţiilor care au stat 

la baza încheierii acestora, precum şi actualizarea lor pe parcursul derulării

Casa de Asigurări de Sănătate 

Vaslui - Directia relatii 

contractuale

Lunar, trimestrial, 

anual

91 Monitorizarea permanenta a cardurilor nationale distribuite in judetul Vaslui CAS VASLUI –Directia 

economica

Permanent

92 Eliberarea cardului european de asigurari sociale de sanatate ; CAS VASLUI –Comp. Acorduri, 

Regulamente si Formulare 

Europene 

Permanent

93 Aplicarea documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care 

Romania este parte (regulamente europene,acorduri,etc) 

CAS VASLUI – Comp. Acorduri, 

Regulamente si Formulare 

Europene 

Permanent

Obiectivul nr. 18 - Monitorizarea sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate si  utilizarea corecta a 

formularelor  si cardurilor europene, relationarea  cu publicul in conformitate cu normele legale in vigoare

Obiectivul nr. 17 - Asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale pe parcursul întregului an



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

94 Planificarea procesului de contractare ( pentru programele nationale de sanatate 

derulate prin unitatile sanitare cu paturi in anul 2022) si monitorizarea derularii 

contractelor pe parcursul anului.

CAS VASLUI – Medic sef In perioadele de 

contratare anuntate 

oficial

95 Urmarirea derularii activitatii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale, -PNS 

, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia in anul 2022;

CAS VASLUI –Medic sef Lunar,trimestrial, anual

Obiectivul nr. 19 - Derularea programelor naţionale de sănătate finanţate din Bugetul Fondului Naţional  Unic al Asigurărilor Sociale de 

Sănătate 



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

1 Reactualizarea lunară a bazei de date EIA –Evaluarea Impactului asupra Mediului Agenția pentru Protecția Mediului 

Vaslui

Lunar

2 Reactualizarea trimestriala a bazei de date privind autorizatiile de mediu si 

autorizatiile integrate de mediu emise si revizuite

APM Vaslui Trimestrial

3 Actualizarea bazei de date pentru informaţia de mediu la nivel naţional şi local 

conform prevederilor Directivei 90/313/CEE privind accesul publicului la 

informaţia de mediu

APM Vaslui Permanent

4 Actualizarea:

-Registrului /listă cu informaţii de mediu deţinută

-Registrului/ listă  pentru înregistrarea solicitărilor de informaţii

-Registrului listă cu informaţia de mediu difuzată din oficiu

APM Vaslui Permanent

5 Urmărirea conformării instalaţiilor care se află sub incidenţa Directivei 94/63/CE 

la termenele asumate în procesul de negocieri

APM Vaslui Permanent

6 Monitorizarea implementării Planului naţional de eliminare a echipamentelor şi 

materialelor care conţin PCB/PCT conform prevederilor Directivei Directiva 

96/59/CEE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT)

APM Vaslui Trim. IV

Obiectivul nr.1 - Întărirea capacităţii instituţionale în domeniul Mediului:

1.1. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului a unor proiecte publice şi private, 

prin:

1.2. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei privind autorizarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, prin:

1.3. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul informaţiei de mediu, prin:

1.4. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul calităţii aerului, prin:

1.5. Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor şi a substanţelor periculoase, prin:

CAPITOLUL NR. 9 MEDIU, APE ȘI PĂDURI



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

7 Promovarea educării şi informării publicului (art.22) conform prevederilor 

Directivei 92/43/EEC asupra conservarii habitatelor actuale şi a speciilor sălbatice 

de floră şi faună

APM Vaslui Permanent

8 Emiterea autorizațiilor pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau 

comercializare floră sau faună sălbatică

APM Vaslui Permanent

9 Realizarea bazelor de date privind distribuţia speciilor de floră şi faună sălbatică 

şi a habitatelor de interes comunitar existente în România

APM Vaslui Permanent

10 Realizarea bazei de date cu efectivele speciilor sălbatice de interes cinegetic sau 

cu valoare economică, respectiv la pisica salbatică

APM Vaslui Trim. IV

11 Reactualizarea Inventarului  instalaţiilor/activităţilor IPPC la nivel judeţean APM Vaslui Permanent

12 Emiterea si revizuirea autorizatiilor GES pentru instalatiile non-IPPC la nivel 

judeţean

APM Vaslui Permanent

13 Reactualizarea Inventarului  instalaţiilor/activităţilor  COV solventi la nivel 

judeţean

APM Vaslui Trim. IV

14 Reactualizarea Inventarului  instalaţiilor/activităţilor SEVESO la nivel judeţean APM Vaslui Trim. II si trim. IV

15 Monitorizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu APM Vaslui Trim. IV

Obiectivul nr. 2 - Integrarea politicii de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale

Obiectivul nr. 3 - Evaluarea stării actuale a factorilor de mediu

1.6. Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul protecţiei naturii, prin:

1.7. Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul controlului poluarii industriale, prin:

1.8. Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul privind emisiile de gaze cu efect de sera, prin:

1.9. Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili provenind din 

utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (COV), prin:

1.10. Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul controlului accidentelor majore care implică substanţe periculoase 

(SEVESO III), prin:



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

16 Monitorizarea integrată a factorilor de mediu la nivelul judeţului Vaslui şi 

elaborarea raportului privind calitatea factorilor de mediu

APM Vaslui Monitorizarea- 

permanent Raportul 

lunar privind privind 

calitatea factorilor de 

mediu- lunar

Raportul anual privind 

calitatea factorilor de 

mediu- Trim.III

17 Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător în județul Vaslui APM Vaslui Trim. I

18 Pentru staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului (din cadrul Reţelei 

Naţionale de monitorizare a calităţii aerului) se va asigura realizarea activităţilor 

de operare a echipamentelor de monitorizare a calităţii aerului, de laborator, de 

gestionare a datelor, de raportare a datelor privind calitatea aerului şi de informare 

a publicului în condiţii optime, conform standardelor UE.

APM Vaslui Permanent

19 Realizarea Inventarului anual de emisii APM Vaslui Trim. II

20 Intocmirea raportului privind evoluţia implementării Programului Naţional de 

reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la 

instalaţiile mari de ardere conform prevederilor Directivei Consiliului nr. 

2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din 

instalaţii mari de ardere (LCP)

APM Vaslui Trimestrial

21 Colectarea şi transmiterea datelor necesare realizării Registrului Naţional privind 

compuşii organici volatili rezultaţi de la depozitarea şi distribuţia benzinei   (baza 

de date, instalaţii, autorizaţii, inspecţii, rapoarte)

APM Vaslui Permanent

22 Colectarea datelor şi furnizarea datelor necesare realizării bazei de date pentru 

Registrul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră

APM Vaslui Trim. IV

Obiectivul nr. 4 - Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale

4.1. Îmbunătăţirea calităţii aerului



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

23 Pentru staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului (din cadrul Reţelei 

Naţionale de monitorizare a calităţii aerului) se va asigura realizarea activităţilor 

de operare a echipamentelor de monitorizare a calităţii aerului, de laborator, de 

gestionare a datelor, de raportare a datelor privind calitatea aerului şi de informare 

a publicului în condiţii optime, conform standardelor UE.

APM Vaslui Permanent

24 Realizarea bazei de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje   dezvoltată 

în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM) – Ambalaje

APM Vaslui Trim. IV

25 Realizarea bazei de date privind DEEE-urile (SIM-DEEE) APM Vaslui Trim. IV

26 Realizarea bazei de date privind vehiculele scoase din uz  ( SIM – VSU) APM Vaslui Trim. IV

27 Realizarea bazei de  date  privind gestionarea deșeurilor (SIM-SD – Statistica 

deșeurilor )

APM Vaslui Trim IV

28 Monitorizarea transporturilor interne de deşeuri periculoase APM Vaslui Permanent

29 Realizarea bazei de date privind  uleiurile uzate (SIM – Uleiuri) APM Vaslui Trim. IV

30 Realizarea bazei de date privind deșeurile de baterii și acumulatori (SIM – 

Baterii)

APM Vaslui Trim. IV

31 Verificarea întocmirii corecte a documentaţiilor necesare pentru modernizarea şi 

construirea sistemelor de alimentare cu apă, a staţiilor de epurare şi sistemelor de 

canalizare

APM Vaslui Permanent

32 Realizarea raportului anual de poluanţi emisi (EPRTR) la nivel regional şi 

naţional

APM Vaslui Trim. IV

33 Urmărirea introducerii sistemului de management de mediu la nivelul agenţilor 

economici cu impact semnificativ asupra mediului şi reactualizarea bazei de date 

EMAS

APM Vaslui Permanent

34 Impunerea de tehnologii nepoluante prin actele de reglementare APM Vaslui Permanent

4.2. Îmbunătăţirea şi implementarea la nivel local a programului naţional de management al deşeurilor, prin :

4.3. Managementul resurselor de apă, prin :



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

35 Urmărirea întocmirii de către toate unităţile cu impact semnifivativ asupra 

mediului a planurilor de acţiune în cazul producerii unor fenomene periculoase şi 

accidente ecologice

APM Vaslui Permanent

36 Inventarierea  operatorilor  care  se  supun  prevederilor  Legii  nr.  59/2016  şi  

actualizarea inventarului SEVESO – raportare semestriala SEVESO

APM  Vaslui Trim. II si trim. IV

37 Realizarea raportului de tara pe linia implementarii Directivei SEVESO III in 

conformitate cu cerintele chestionarului transmis de catre comisia Europeana, 

realizat in colaborare cu ISU, GNM si APM Vaslui- raportare anuala

APM  Vaslui , GNM , ISU Trim. II sau trim. III

38 Introducerea datelor in SIM Registru SEVESO APM  Vaslui Trim. IV

39 Realizarea campaniilor de educare şi conştientizare populatiei impreună cu 

organizaţiile neguvernamentale

APM Vaslui Permanent

40 Acţiuni pregătitoare: Întocmirea Listei obiectivelor din judeţul Vaslui la care se 

planifică inspecţii de mediu în 2021, Întocmirea Centralizatorului Plan de 

inspecţie pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 , Reapartizarea pe comisar a 

obiectivelor .

Comisariatul Județean Vaslui al 

Gărzii Naționale de Mediu (CJ 

Vaslui al GNM)

anual

41 Acţiuni de implementare: Realizarea inspecţiilor şi controalelor cuprinse în 

Planul de inspecţie pentru 2022 .

CJ Vaslui al GNM permanent

42 Acţiuni  de  monitorizare  Raport  lunar  de  activitate  privind    inspecţiile  şi

controalele realizate de CJ Vaslui .

CJ Vaslui al GNM lunar

Obiectivul nr. 6 - Întărirea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale în procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice în 

domeniu

Obiectivul nr. 7 - Realizarea a cel puţin 701 inspecţii şi controale de mediu

Obiectivul nr. 8 - Realizarea a cel putin 222 controale neplanificate dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu (DEEE, 

deşeuri periculoase, arii protejate, transfer deşeuri, VSU, anvelope uzate, depozite deşeuri)

Obiectivul nr. 5 - Elaboraborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamităţilor naturale, accidentelor ecologice şi expunerii 

în zone de risc ecologic



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

43 Acţiuni pregătitoare: Repartizarea controalelor per comisar, in functie de 

specializare si pregatire, Identificare obiectivelor din judeţul Vaslui care 

desfăşoară activităţi ce intră sub incidenţa tematicilor stabilite de Comisariatul 

General .

CJ Vaslui al GNM anual

44 Acţiuni de implementare: Realizarea controalelor la obiectivele ce intră sub 

incidenţa tematicilor de control .

CJ Vaslui al GNM permanent

45 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Întocmirea şi transmiterea la termen a

rapoartelor privind controalele tematice efectuate.

CJ Vaslui al GNM lunar

46 Acţiuni pregătitoare: analiza dosarelor de obiectiv . CJ Vaslui al GNM permanent

47 Acţiuni de implementare: Realizarea inspecţiilor pentru urmărirea realizării 

măsurilor identificate şi verificarea conformării cu prevederile A.I.M.

CJ Vaslui al GNM lunar

48 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Evaluarea rezultatelor actiunilor . CJ Vaslui al GNM anual

49 Acţiuni pregătitoare: Studierea dosarelor de obiectiv CJ Vaslui al GNM anual

50 Acţiuni de implementare: : Realizarea controlului, Verificarea măsurilor

aplicate în vederea reducerii riscului de producere a unor accidente majore.

CJ Vaslui al GNM permanent

51 Acţiuni de evaluare : Rapoarte conform Directivei 96/82/EC privind controlul 

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

(SEVESO II) Raport anual

CJ Vaslui al GNM anual

52 Acţiuni pregătitoare: analiza dosarelor de obiectiv CJ Vaslui al GNM permanent

53 Acţiuni de implementare: Realizare inspecţii şi controale la staţiile de epurare . CJ Vaslui al GNM lunar

54 Acţiuni pregătitoare: Identificarea instalatiilor potential poluatoare a mediului CJ Vaslui al GNM anual

Obiectivul nr. 9 - Respectarea BAT şi conformarea cu autorizaţia integrată la instalaţiile IED

Obiectivul  nr.  10 - Conformarea  cu  legislaţia  referitoare  la  managementul  riscului  la  instalaţiile SEVESO

Obiectivul nr. 11 - Verificarea instalaţiilor de tratatre a apelor uzate menajere existente şi a celor noi

Obiectivul nr. 12 - Identificarea instalaţiilor potenţial poluatoare a mediului ( abandonari ilegale de deşeuri periculoase, descărcari de ape 

menajere etc)



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

55 Acţiuni de implementare: Realizarea de inspectii la obiectivele identificate CJ Vaslui al GNM lunar

56 Acţiuni de monitorizare şi evaluare  Realizarea de inspectii de verificare 

realizare măsuri

CJ Vaslui al GNM lunar

57 Acţiuni pregătitoare: : Întocmirea unui plan de controale şi inspecţii pe această 

tematică.

CJ Vaslui al GNM anual

58 Acţiuni de implementare: Realizare inspecţii şi controale la toate unităţile 

administrativ teritoriale din mediul rural al judeţului Vaslui privind modul de 

gestionare a deşeurilor provenite de la populaţie.

CJ Vaslui al GNM permanent

59 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Raport lunar privind starea de salubrizare, 

Raport anual al activităţii de inspecţie şi control realizată de comisariat

CJ Vaslui al GNM lunar si anual

60 Acţiuni pregătitoare: Inventarierea operatorilor economici activitate specifica 

domeniului agricol .

CJ Vaslui al GNM anual

61 Acţiuni de implementare: Realizarea inspecţiilor şi controalelor . CJ Vaslui al GNM permanent

62 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Raport anual al activităţii de inspecţie şi 

control realizată de comisariat .

CJ Vaslui al GNM anual

63 Acţiuni pregătitoare: Înregistrarea şi repartizarea sesizărilor / petiţiilor CJ Vaslui al GNM permanent

64 Acţiuni de implementare: Realizarea inspectiilor si controalelor de verificare a 

aspectelor reclamate .

CJ Vaslui al GNM permanent

65 Acţiuni de monitorizare şi evaluare: Transmiterea răspunsului către petent . CJ Vaslui al GNM permanent

66 Regenerarea padurilor- 315 ha Directia Silvica Vaslui Anul 2022

Obiectivul nr. 16 - Dezvoltarea fondului forestier

Obiectivul nr. 13 - Verificarea administraţiilor publice locale din toate unităţile teritorial administrative din judeţul Vaslui cu privire la 

respectarea dispoziţiilor prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Obiectivul nr. 14 - Verificarea  operatorii   economici  agenti  economici   cu  activitate  specifica domeniului agricol cu privire stadiul 

reglementării şi gradul de respectare a legislaţiei de mediu.

Obiectivul nr. 15  Verificarea sesizărilor / petiţiilor



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

67 Evaluarea masei lemnoase- 135 mii mc Directia Silvica Vaslui Anul 2022

68 Lucrari de ingrijire in arborete tinere- 2680 ha Directia Silvica Vaslui Anul 2022

69 Carne de vanat-4 to Directia Silvica Vaslui Anul 2022

70 Activitatea de recoltare a masei lemnoase – 170 mii mc Directia Silvica Vaslui Anul 2022

71 Cifra de afaceri- 38000 mii lei Directia Silvica Vaslui Anul 2022

72 Venituri din alte produse si servicii dacat cele legate de masa lemnoasa – 5740 

mii lei

Directia Silvica Vaslui Anul 2022

73 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a 

stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul 

Negrești – ETAPA a –II – a Municipiul Bârlad. Obiect: Rețele de apă și 

canalizare II, Rezervoare Uzina de Apă și stații de pompare apă brută și ape uzate, 

municipiul Bârlad: - Rezervoare Uzina de Apă și stații de pompare apă brută și 

ape uzate, municipiul Bârlad”

Județul Vaslui prin Consiliul 

judeţean Vaslui

2022

74 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a 

stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul 

Negrești – ETAPA a –II – a Municipiul Vaslui” Obiect: Stație de pompare ape 

uzate(SPAU)

Județul Vaslui prin Consiliul 

judeţean Vaslui

2022

Obiectivul nr. 17 - Îmbunătăţirea standardului de viaţă al locuitorilor şi creşterea atractivităţii judetului Vaslui prin investiţii in 

infrastrucura de mediu

Obiectivul nr. 18 - Urmarirea si raportarea stadiului de realizare a masurilor cuprinse in planurile de actiune ale Directivelor Europene din 

ACQUIS-ul Comunitar Cap. 22 Protectia Mediului – Calitatea Apei, cu referire la:



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

75 Continuarea implementarii prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE 

privind epurarea apelor uzate urbane prin elaborarea raportului semestrial privind 

„Stadiul realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor uzate urbane si a capacitatilor 

in executie puse in functiune”:

apelor uzate urbane a aglomerarilor cu peste 2.000 l.e.

nivel de epurare corespunzator pentru aglomerarile cu peste 2.000 l.e

Administrația Bazinală de Apă  

Prut – Bârlad Consiliul Județean 

Vaslui

semestrial (mai, 

noiembrie 2022 )

76 Continuarea implementării prevederilor Directivelor Consiliului nr. 2009/11/CE 

privind poluare cauzata de anumite substanţe periculoase deversate in mediul 

acvatic:

unitatilor industriale

periculoase din Lista I si Lista II.

ABA Prut - Barlad semestrial (mai, 

noiembrie 2022 )

77 Efectuarea actiunilor de inspectia tehnica privind respectarea prevederilor legale 

in domeniul apelor ( 30 actiuni planificate si 128 actiuni neplanificate)

Sistemul de Gospodărire a 

ApelorVaslui

trim I, II, III si IV 2022

78 Emiterea actelor de reglementare privind regimul lucrarilor pe ape si in legatura 

cu apele (estimate 45 Avize de gospodarire a apelor; 84 Autorizatii de 

Gospodarire a Apelor)

Elaborarea referatelor tehnice de specialitate-estimat 5, dupa caz, necesare 

emiterii avizelor, autorizatiilor de gospodarire a apelor, permiselor de traversare

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 2022

79 Efectuarea actiunilor de verificare privind respectarea modului de utilizare si de 

protectie a resurselor de apa (240 de folosinte planificate; 270 actiuni de 

verificare, din care 45 de folosinte cu evacuare de ape uzate epurate in receptor 

natural)

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 2022

Obiectivul nr. 19 - Gospodarirea durabila a resurselor de apa, protectia resurselor de apa, imbunatatirea calitatii apei pana la atingerea 

starii bune a apelor



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

80 Monitorizarea cantitativa a resurselor de apa utilizate prin actiuni de verificare si 

receptie a cantitatilor de resurse – 460 actiuni de receptie.

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 2022

81 Aplicarea prevederilor din Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring pe 

anul 2022, pentru ape curgatoare de suprafata, lacuri, ape subterane, ape uzate

SGA Vaslui trim I, II, III si IV 2022

82 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 2022

83 Efectuarea programului complet de observatii si masuratori hidrologice, 

hidrogeologice la statiile hidrometrice de rau statiile hidrometrice de lac si la 

forajele freatice

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 2022

84 Elaborarea si realizarea planului de folosire al apei in perioadele hidrologice 

normale si de evacuare a apelor uzate in bazinele hidrografice Prut si Barlad – 

balanta apei (conform cerintelor utilizatorilor de apa):

- realizarea planului de folosire al apei - an anterior

- realizarea planului de folosire al apei - sem I an curent

- elaborarea planului de folosire al apei – an urmator

S.G.A.Vaslui

trim I 2022

trim III 2022

trim IV 2022

85 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 2022 trim I 

2022

trim III 2022

trim III 2022

trim III 2022

trim III 2022

Obiectivul nr. 20 - Exploatarea lucrarilor hidrotehnice si întretinerea cursurilor de apa



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

86 Realizarea Planului tehnic de exploatare, intretinere, reparatii curente la 

lucrarile hidrotehnice din administrare la urmatorii indicatori:

- ore exploatare

- terasamente;

- lucrari din betoane, inclusiv peree;

- regularizari si reprofilari de albii;

- intretinere cursuri de apa;

- vopsitorii si zugraveli la lucrari hidrotehnic;

- cosiri vegetative la lucrari hidrotehnice;

- consolidari vegetative

S.G.A.Vaslui trim I, II, III si IV 2022

87 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 2022

88 Asigurarea fluxului informational al S.G.A. Vaslui prin dispeceratul unitatii si 

colaborarea cu Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta si Comitetele 

pentru Situatii de Urgenta la nivel judetean si local.

S.G.A.Vaslui trim. IV 2022

89 Verificarea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor din 

administrarea S.G.A. Vaslui si a altor detinatori in perioadele de primavara si 

toamna.

S.G.A.Vaslui apr.- mai 2022

sept. oct. 2022

90 Realizare prin exercitii de simulare si implicarea in desfasurarea acestora, a 

tuturor structurilor precum si a cetatenilor din bazinele hidrografice in care sunt 

organizate

S.G.A.Vaslui trim. III 2022

91 Aparare impotriva inundatiilor a localitatilor Solesti- Vaslui- Secuia, jud Vaslui - 

Cuprinsa in propunerile de program 2022

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim IV 2022

92 „Indiguire rau Prut pe sectorul Albita - Falciu, judetul Vaslui”

- Cuprinsa in propunerile de program 2021

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim IV 2022

Obiectivul nr. 21 - Prevenirea si diminuarea riscului la inundatii al populaţiei şi a creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor şi a bunurilor

Obiectivul nr. 22 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor prin realizarea proiectelor de investitii



Nr. 

crt.

Activitatea

(pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)

Termen de realizare

93 S.F./DALI- Indiguire si regularizare rau Barlad la Dumesti, jud Vaslui

Cuprinsa in propunerile de program 2021

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim II 2022

94 S.F./DALI- Regularizare rau Barlad, sector Negresti- Balteni, jud. Vaslui - 

Cuprinsa in propunerile de program 2021

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim II 2022

95 S.F./DALI- Regularizare rau Barlad si afluenti sector Banca- limita jud. Vaslui - 

Cuprinsa in propunerile lista surse proprii 2021

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim II 2022

96 S.F./DALI Polder Vulturesti- consolidare mal aval rizberma, jud. Vaslui

Cuprinsa in propunerile lista surse proprii 2021

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim II 2022

97 S.F./DALI- Statie automata hidrometrica AHSS 804 Bacesti, jud. Vaslui

Cuprinsa in propunerile de program 2021

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim II 2022

98 S.F./DALI- Statie automata hidrometrica AHSS 50 Negresti, jud. Vaslui

Cuprinsa in propunerile de program 2021

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim II 2022

99 Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumulării permanente 

Solesti, pe rȃul Vaslui, judeţul Vaslui

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim IV 2022

100 Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumulării permanente 

Căzănesti, pe rȃul Stavnic (Durduc), judeţul Vaslui

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim IV 2022

101 Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumulării permanente 

Manjesti, pe rȃul Crasna, judeţul Vaslui

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim IV 2022

102 Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumulării permanente 

Cuibul Vulturilor, pe rȃul Tutova, judeţul Vaslui

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim IV 2022

103 Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumulării nepermanente 

(Polder) Vulturesti, pe rȃul Barlad

A.B.A. Prut-Barlad

S.G.A. Vaslui

Trim IV 2022



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Aplicarea legislaţiei şi crearea condiţiilor derulării corecte a etapelor prevăzute în 

calendarul mişcării personalului didactic

Inspectoratul Şcolar Județean 

Vaslui

Trim. I, II, III, IV

2 Stabilirea necesarului de posturi şi catedre în funcţie de dinamica populaţiei 

şcolare şi a ieşirilor din sistem

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

3 Diversificarea ofertei de formare prin cursuri acreditate şi finanţate prin diverse 

programe de finanţare locale-naţionale/fonduri europene nerambursabile 

europene(Fondul Social European, Mecanismul SEE, Programul Erasmus 2021-

2027, etc.)

Inspectoratul Şcolar Județean 

Vaslui

Casa Corpului Didactic Vaslui

Trim. I, II, IV

4 Acordarea de consultanţă pentru iniţierea, proiectarea şi implementarea unor 

proiecte standard de mobilitati Erasmus 2021-2027 pentru unitățile școlare care 

nu au mai aplicat în programele educaționale anterioare ale Comisiei Europene. 

Acordarea de consultanță unităților școlare cu experiență, în vederea acreditării 

pentru depunrea de proiecte de mobilități prin Programul Erasmus 2021-2027

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

5 Oferirea de consultanţă în legătură cu examenul de definitivare în învăţământ şi 

cel de ocupare a posturilor  didactice vacante/rezervate; organizarea de cursuri de 

formare pentru profesori debutanţi în vederea pregătirii examenului de 

definitivare în învăţământ 

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III

6 Organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a examenului de definitivare în 

învăţământ

IŞJ Vaslui Trim. III

7 Organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a examenului de titularizare IŞJ Vaslui Trim. III

8 Planificarea, coordonarea și monitorizarea inspectiilor curente și a inspectiilor 

speciale pentru definitivarea in invatamant și acordarea gradelor didactice II și I. 

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

CAPITOLUL NR. 10 - EDUCAȚIE

Obiectivul nr. 1 - Asigurarea încadrării cu personal bine pregătit în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate a tuturor copiilor şi 

asigurarea condiţiilor necesare implementării descentralizării instituţionale

Obiectivul nr. 2: Îmbunătăţirea activităţilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

9 Organizarea de cursuri on line în domeniul managementului educaţional în 

colaborare cu C.C.D., cu instituţii de învăţământ superior sau alţi furnizori de 

educaţie

IŞJ Vaslui 

CCD Vaslui

Trim. I, II, III

10 Informarea periodică privind noutăţile legislative -Legea Educaţiei Naţionale şi 

legislaţia subsecventă (metodologii, regulamente, etc.) în şedinţe şi întâlniri pe 

probleme specifice cu directorii

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

11 Evaluarea anuală a personalului de conducere, conform Metodologiei nr. 

3623/2017, a procedurii și calendarului stabilite de ISJ in urma actualizărilor 

curente

IŞJ Vaslui Trim. III, IV

12 Monitorizarea activitatii manageriale privind capacitatea de administrare eficienta 

a resurselor umaneși materiale prin inspecția școlară.

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

13 Verificarea modului de asigurare a conditiilor igienico-sanitare și de siguranta 

școlară in toate unitatile de invatamant din judet (camere de supravegehere, aviz 

sanitar, aviz ISU, microbuz școlar etc.).

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

14 Facilitarea unui schimb de bune practici intre directori prin organizarea de 

activitati metodice semestriale, inclusiv in sistem online

IŞJ Vaslui Trim. II, IV

15 Reactualizarea și validarea Regulamentelor unitatilor de invatamant în 

conformitate cu ROFUIP, OMEC nr. OMEN nr. 544 7 / 2020 si a OMEN nr 

5550/ 03/11/2021 pentru modificarile registrului cadru, cu modificarile și 

completarile ulterioare  

IŞJ Vaslui Trim. IV

16 Monitorizarea functionarii Comisiei de Asigurare a Calitatii la nivelul școlilor 

privind asigurarea standardelor de functionare ale unitatilor școlare, elaborarea 

R.A.E.I. și a programelor de imbunatatire a calitatii educatiei, cu respectarea Legii 

nr. 87 /2006 privind Asigurarea Calitatii in Educatie și OMEC nr. 4488/2020 

pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare  a activităților de 

evaluare externă.

IŞJ Vaslui Trim. III

17 Actualizarea Regulamentului Intern de Organizare și Funționare al Inspectoratului 

Scolar Judetean Vaslui

IŞJ Vaslui Trim. III

Obiectivul nr. 3 - Dezvoltarea competenţelor manageriale ale conducerii unităţilor de învăţământ



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

18 Propunerea reţelei şcolare pentru anii scolari 2021/2022 si 2022-2023  şi 

fundamentarea cifrei de şcolarizare. Optimizarea retelei școlare pe baza cifrelor 

demografice, avand in vedere principiul eficientei socio-economice.

IŞJ Vaslui Trim.I, IV

19 Monitorizarea aplicării, la nivelul unităţilor de învăţământ, a măsurilor specifice 

pentru reducerea numărului de elevi neşcolarizaţi şi scăderea ratei abandonului 

şcolar (stimularea motivaţiei învăţării, relaţii mai bune cu familia, sprijinul 

autorităţilor locale şi al unor asociaţii, organizaţii (poliţie, biserică etc.)

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

20 Monitorizarea invatamantului particular.  Monitorizarea alternativelor 

educationale

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

21 Continuarea înfiinţării de clase cu frecvenţă redusă (I-VIII) şi implementarea 

Programului “A doua şansă” pentru tineri şi adulţi

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

22 Monitorizarea prin inspectii tematice a actiunilor implementate de unitatile de 

invatamant pentru reducerea absenteisrnului și ratei de parasire a sistemului 

(abandonului școlar).

IŞJ Vaslui 

CJRAE Vaslui

Trim. I, II, IV

23 Monitorizarea implementării de măsuri specifice integrării elevilor cu CES în 

şcolile de masă

IŞJ Vaslui 

CJRAE Vaslui

Trim. I, II,  IV

24 Monitorizarea utilizarii in cadrul lectiilor a unor strategii de predare-invatare-

evaluare adecvate particularitatilor individuale ale elevilor (inclusiv strategii 

didactice achizitionare prin participarea la proiecte Erasmus+/KAl/domeniul 

educatie școlară.

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

25 Valorificarea oportunităţilor de finanţare prin diverse programe de finanţare 

(POCU, Erasmus+, granturi SEE, etc.) pentru stimularea prezenţei la şcoală a 

elevilor şi reducerea absenteismului, abandonului şcolar.

IŞJ Vaslui Trim. I, II,  IV

Obiectivul nr. 4 - Cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară în unităţile de învăţământ, micşorarea ratei abandonului şcolar, 

şcolarizarea adulţilor prin Programul ”A doua şansă”

Obiectivul nr. 5 - Respectarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, conform Ordinului comun nr. 5196/1756/2021 (M.E./M.S.) din 

03.09.2021



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

26 Stabilirea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în 

unitatile/institutiile de invatamant

IŞJ Vaslui Trim. I, II,  IV

27 Pregatirea unitatilor de invatamant inainte de deschiderea anului școlar IŞJ Vaslui Trim. III

28 Monitorizarea conducerii unităților școlare privind asigurarea masurilor de 

protectie in tmitatile de invatamant, in contextul epidemiologic al infectiei cu 

virusul SARS-CoV-2

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

29 Acordarea de consultanta pentru aplicarea criteriilor de suspendare a cursurilor 

școlare in unitatile/institutiile școlare in contextul confirmării unui caz/mai multor 

cazuri de imbolnavire cu virusul SARS-Co V-2

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

30 Colaborarea cu institutiile implicate pentru derularea activitatilor didactice in 

conditii de siguranta epidemiologica (I.S.J. - D.S.P. - Unitati de invatamant- 

C.J.S.U.)

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

31 Achiziţionarea de manuale şcolare în număr suficient şi repartizarea acestora 

unităţilor de învăţământ

IŞJ Vaslui Trim. III, IV

32 Consiliere, sprijin, consultanţă pentru achiziţionarea de dotări prin programul 

ROSE al MEC.     

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

33 Monitorizarea realizarii obiectivelor de investitii (constructii noi, reabilitari și 

consolidari constructii existente) pentru modernizarea infrastructurii școlare, 

derulate prin programe cu finantare intema (PNDLl, PNDL2), cu fonduri 

nerambursabile (POR), cu finantare prin MEC (PRET), PNRR .  Monitorizarea 

realizarii lucrarilor de investitii necesare aducerii grupurilor sanitare la 

standardele in vigoare, cu fonduri prevazute in bugetul MEC.

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

34 Monitorizarea unităţilor şcolare în vederea încadrării în bugetul alocat pentru 

finanţarea de bază conform legislaţiei în vigoare si a cheltuirii fondurilor alocate 

de la bugetul de stat 

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

Obiectivul nr. 7: Finanţarea unităţilor conexe şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat conform legislaţiei în vigoare – cerinţă a 

eficientizării managementului financiar la nivelul IŞJ Vaslui

Obiectivul nr. 6 - Modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii şcolilor pe bază de proiecte şi programe



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

35 Asigurarea integrala a cheltuielilor salariale. IŞJ Vaslui                                                            

Unităţi şcolare

Trim. I, II, III, IV

36 Întocmirea planurilor manageriale ale IŞJ Vaslui pe baza unei analize diagnostice, 

cu accent pe punctele slabe ale sistemului în vederea ameliorării situaţiei 

educaţionale

IŞJ Vaslui Trim. IV

37 Realizarea graficului de monitorizare şi control cu respectarea periodicităţii 

evaluării unităţilor de învăţământ de stat şi particular şi intervenţia imediată în 

situaţii speciale

IŞJ Vaslui Trim. IV

38 Valorificarea activităţilor de inspecţie şcolară prin rapoartele semestriale şi 

anuale, în realizarea diagnozei şi a stării învăţământului pe anul şcolar, acordarea 

calificativelor anuale

IŞJ Vaslui Trim. II, IV

39 Organizarea şi desfăşurarea simulărilor examenelor de evaluare naţională şi de 

bacalaureat la clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a în condiții optime de siguranță 

sanitară.

IŞJ Vaslui Trim. I

40 Organizarea şi desfăşurarea evaluărilor la clasele a II-a, a IV- a şi a VI-a IŞJ Vaslui Trim. II

41 Organizarea şi desfăşurarea examenelor de evaluare naţională şi de bacalaureat la 

clasele a VIII-a şi a XII-a

IŞJ Vaslui Trim II, III

Obiectivul nr. 8 - Fundamentarea proiectului de buget propriu pentru anul financiar 2021; analiza propunerilor/solicitarilor de fonduri ale 

unitatilor școlare pentru imbunatatirea infrastructurii, pentru asigurarea tehnologiei digitale necesare procesului didactic (inclusiv prin 

programul MEC "Școala de acasă") și pentru accesarea/derularea unor proiecte de dotare finantate prin Programul Operational 

Competitivitate(POC) si Programul Operational Infrastructura Mare(POIM) 

Obiectivul nr. 9 - Creșterea calității inspecției școlare prin aplicarea integrală a prevederilor Regulamentului inspecției școlare, punându-se 

accent pe activitatea de consiliere a managerilor școlari, a personalului didactic și didactic auxiliar, prin aplicarea de măsuri remediale de 

recuperare a Curriculumului național centrat pe competențe, aferent anului școlar 2020-2021, extinderea învățării digitalizate, 

compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele școlare și cu evaluările din timpul anilor de studiu, în vederea obținerii de rezultate 

performante la examenele naționale 2022

Obiectivul nr. 10 - Creşterea calităţii procesului educaţional în conformitate cu standardele prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

42 Monitorizarea unităţilor de învăţământ în care s-a înregistrat un procent de 

promovare sub 25% la examenele naţionale (evaluare naţională, bacalaureat)

IŞJ Vaslui Trim. II, IV

43 Actualizarea CAEJ pornind de la nevoile unităţilor de învăţământ pornind de la 

nevoile unitatilor de invatamant prin initierea unor concursuri locale și judetene și 

desfășurarea lor conform reglementarilor in vigoare.

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

44 Implementarea proiectelor interjudetene, regionale și nationale conform 

reglementarilor in vigoare (indirect sau on-line, daca este cazul)

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

45 Organizarea și participarea elevilor la concursuri pe discipline la nivel regional, la 

olimpiade, concursuri pe meseru pentru elevii din invatamantul profesional, 

competitii sportive individuale și pe echipe, concursuri cultural-artistice 

individuale și pe fonnatii. Adaptarea modului de orgamzare a concursurilor la 

conditiile epidemiologice actuale.

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

46 Organizarea si desfasurarea activităţii Centrului  Judeţean de Excelenţă Vaslui 

aprobat prin OM 3353/20.03.2017 în scopul de a sprijini dezvoltarea elevilor 

capabili de performanţă la competiţiile naţionale şi internaţionale

IŞJ Vaslui                                            

Autorităţi locale şi judeţene

Trim. I, II, IV

47 Implementarea  acţiunilor specifice programului ”Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară”, conform reglementarilor in vigoare impuse de situatia 

epidemiologica.

IŞJ Vaslui

CJRAE Vaslui

Trim. I, II, IV

48 Actualizarea reţelei de responsabili de proiecte educaţionale din unitătile şcolare 

şi a bazei de date cu aceşti responsabili

IŞJ Vaslui Trim. IV

49 Actualizarea bazei de date cu proiectele Erasmus+/alte proiecte finanţate din 

fonduri europene/internaţionale şi cu coordonatorii acestora

IŞJ Vaslui Trim. IV

Obiectivul nr. 11 - Stimularea activităţilor educative şcolare şi extracurriculare, a activităţilor de performanţă ale elevilor prin programe 

complexe de acţiuni desfăşurate la nivelul şcolii, comunităţii, judeţului precum şi a calendarului naţional specific

Obiectivul nr. 12 - Dezvoltarea dimensiunii europene a educafiei oferite de unitatile școlare din judetul Vaslui, in vederea atingerii 

obiectivelor asumate de Romania in perioada de programare 2021-2027, pentru o Europa ,,verde" si digitala. 



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

50 Intocmirea planului ISJ Vaslui de acţiuni de promovare a fondurilor europene, ca 

parte a Planului judeţean de promovare a fondurilor europene al Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Vaslui, conform Strategiei de Guvernare, pentru anul 2022.                                                                                                            

Derularea acţiunilor din Planul de acţiuni al ISJ Vaslui.                                                                             

Raportarea semestrială către Instituţia Prefectului-Jud. Vaslui

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

51 Activităţi de consiliere / consultanţă pentru găsirea de parteneri/furnizori de 

formare profesională continuă, elaborarea proiectelor, completarea dosarelor de 

candidatură şi depunerea proiectelor în cadrul programului Erasmus+/Granturilor 

SEE/altor programe de finanţare

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

52 Organizarea de cursuri de formare pe tema scrierii de propuneri de proiecte şi a 

managementului proiectelor finanţate din programul Erasmus 2021-2027/alte 

fonduri europene

IŞJ Vaslui

CCD Vaslui

Trim. I, IV

53 Activitati de consiliere / consultanţă şi monitorizare pentru implementarea si 

managementul corect al proiectelor finantate prin Programul Erasmus+

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

54 Monitorizarea și evaluarea implementarii proiectelor finantate din fonduri 

europene/intemationale, conform contractelor și planurilor de activitati aprobate 

in unitatile școlare, care au proiecte in derulare, fie ca beneficiari, fie ca parteneri.                                                                             

Monitorizarea aplicarii de catre profesorii participanti, in procesul instructiv-

educativ, a cunoștintelor achizitionate la cursurile de formare derulate prin 

proiectele de mobilitati Erasmus+/ K.Al/ Erasmus 2021-2027

IŞJ Vaslui Trim. I, II

55 Participarea unităţilor şcolare din judeţ la concursuri şi competiţii naţionale care 

valorizează activitatea şi rezultatele proiectelor de cooperare europeană (Made 

for Europe, Şcoala Europeană)

IŞJ Vaslui Trim. I, II

56 Raportarea catre MEC, ANPCDEFP, autoritati publice locale/judetene, privind 

implementarea proiectelor finantate prin Programul Erasmus+/alte programe de 

finanțare

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

57 Monitorizarea proiectelor implementate de licee în cadrul Proiectului ROSE al 

MEC

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

58 Implementarea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+/KA2 cu titlul 

„Computational Thinking In The Covid 19” în parteneriat cu instituţii din Turcia, 

Bulgaria, Grecia, Romania şi Spania

Implementarea proiectului INTEGRAT

Implementarea Proiectului STAR

Implementarea proiectului INFOACCES

Implementarea proiectului „O școală pentru toți și pentru fiecare„

Proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa 

prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiție 10.i. Reducerea 

și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și 

formare -  in etapa de evaluare:

-CHANGE - Educație non-formală pentru schimbare educațională integrată- 

MySMIS 154091

-ÎNVĂȚĂM PRIN JOACĂ - Activități educaționale recreative pentru facilitarea 

procesului de învăţare al copiilor - MySMIS 154092

-REINVENT EDUCATION - Reinventarea programelor educaționale prin 

activități outdoor dedicate elevilor -MySMIS 154093 

-ACTIVE KIDS- HEALTHY KIDS - Activități educationale în sistem outdoor 

pentru dezvoltarea armonioasă elevilor -MySMIS 154094

-FORM - Formarea tinerei generații prin programe de educație non-formală -

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

59 Acțiuni de informare pentru promovarea conceptului de integrare europeana a 

invatamantului pnn intermediul programelor comunitare de educatie și formare 

profesionala(e.g. Erasmus 2021-2027

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

60 Elaborarea planului de acţiuni al ISJ Vaslui pentru realizarea obiectivelor derivate 

din Programul de Guvernare pe anul calendaristic 2022.

IŞJ Vaslui Trim. I

Obiectivul nr. 13 - Optimizarea relaţiilor cu comunitatea prin respectarea unor norme de conduită cu autorităţile locale, eficientizarea 

acestora în folosul beneficiarilor direcţi



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

61 Raportarea trimestrială, semestrială și anuală pe anul calendaristic 2022 către 

Instituţia Prefectului-Jud. Vaslui.

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

62 Monitorizarea, evaluarea şi diseminarea rezultatelor şi modelelor de bune practici 

ale parteneriatelor locale / naţionale / europene / internaţionale

IŞJ Vaslui Trim. I, II, IV

63 Organizarea de evenimente media (conferinţe de presă, participări la simpozioane, 

comunicate de presă), transmiterea periodică către mass-media a unor comunicate 

de presă care să reflecte activitatea ISJ Vaslui şi starea învăţământului vasluian

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

64 Actualizarea site-ului IŞJ/plarformei RED/paginilor de socializare cu informaţii 

de interes public

IŞJ Vaslui Trim. I, II, III, IV

65 Organizarea de întâlniri de diseminare a proiectelor/rezultatelor 

activităţilor/modelelor  de bune practici ale IŞJ si unitatilor scolare din judet

IŞJ Vaslui Trim. II, IV

Obiectivul nr. 14 - Promovarea imaginii inspectoratului şcolar



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Autorizarea si monitorizarea furnizorilor de formare profesională în 

baza prevederilor O.G.129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor

Agenția Județeană de Plăți și 

Inspecție Socială Vaslui

permanent

2 Aplicarea prevederilor H.G   Nr. 1256 din 21 decembrie 2011 privind 

condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a 

agentului de muncă temporară

AJPIS Vaslui permanent

3 Susţinerea 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 

completarile ulterioare.

AJPIS Vaslui permanent

4 Asigurarea platii venitului minim garantat; plata ajutorului social 

conform Legii nr. 416/ 2001 si a H.G. nr.50/2011  cu modificarile 

aduse de OUG 124/2011 si  H.G. nr.57/2012.  

AJPIS Vaslui permanent

5 Stabilirea drepturilor la prestaţii de asistenţă socială şi plata acestora 

la timp către beneficiari, conform actelor normative în vigoare – 

alocaţia de stat pentru copii , alocaţia familială de sustinere, alocaţia 

de plasament familial.

AJPIS Vaslui permanent

6 Exportabilitatea prestaţiilor în toate ţările membre ale Uniunii 

Europene conform Regulamentului Consiliului 1408/71.

AJPIS Vaslui permanent

7 Acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap , conform 

prevederilor legale în vigoare

AJPIS Vaslui permanent

CAPITOLUL NR. 11 - MUNCĂ ȘI SOLIDARITATE SOCIALĂ

Obiectivul nr. 1 - Îmbunătăţirea conţinutului programelor de formare pentru ca cererea de locuri de muncă să se intersecteze cu oferta 

angajatorilor.

Obiectivul nr. 2 - Modernizarea sistemului de asistenţă socială. Actualizarea legislaţiei în domeniul beneficiilor sociale prin asigurarea de 

sprijin real şi adecvat familiilor vulnerabile, în condiţii de sustenabilitate bugetară, corelat cu măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă;



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

8 Implementarea Legii 226/2021 privind protectia sociala a 

consumatorului vulnerabil de energie

AJPIS Vaslui permanent

9 Campanii de control bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata 

prestatiilor sociale . 

AJPIS Vaslui permanent

10 Campanii de control privind acordarea serviciilor sociale AJPIS Vaslui permanent

11 Aplicarea codului de etică pentru funcţionarii publici AJPIS Vaslui permanent

12 Realizarea programului de perfecţionare profesională continua a 

funcţionarilor publici în concordanţă cu reformă în domeniile 

asistenţei si protectiei sociale  precum şi administratie publica.

AJPIS Vaslui permanent

13 Comunicarea permanentă cu autorităţile, instituţiile şi alte persoane 

juridice cu responsabilităţi în domeniul social

AJPIS Vaslui permanent

14 Consiliere, informarea şi îndrumarea  persoanelor fizice în privinţa 

drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din reglementările  privind 

prestaţiile sociale

AJPIS Vaslui permanent

15 Simplificarea accesului cetăţenilor la noutăţile în domeniu de 

activitate al Agenţiei Judeţene pentru Plati si Inspectie Sociala Vaslui 

, prin publicarea acestora pe site-ul instituţiei www. ajpsvaslui. ro

AJPIS Vaslui permanent

16 Eficientizarea activității de soluționare a cererilor de înscriere la 

pensie și a altor drepturi care se acordă beneficiarilor, precum și a 

drepturilor de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale

Casa Județeană de Pensii 

Vaslui

Permanent

17 Eficientizarea activității de plată a pensiilor și a altor drepturi de 

asigurări sociale.

CJP Vaslui Permanent

18 Asigurarea corectă și la timp a prestațiilor către beneficiari. CJP Vaslui Permanent

Obiectivul nr. 5 - Îmbunătăţirea performanţelor activităţii Casei Județene de Pensii Vaslui

Obiectivul nr. 3 - Inspectie sociala.Imbunatatirea procedurilor de realizare a inspectiei sociale 

Obiectivul nr. 4 - Administraţie publică eficientă şi mai puţin costisitoare.Digitalizarea institutiei ceea ce presupune dezvoltarea unor sisteme 

informatice, cât şi dotarea cu echipamente IT şi formarea personalului 



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

19 Urmărirea, repartizarea și prelucrarea operativă a cererilor de înscriere 

la pensie și a cererilor de recalculare, care să conducă la reducerea 

numărului cererilor soluționate peste termenul legal.

CJP Vaslui Permanent

20 Reducerea timpului de soluționare a cererilor de înscriere la pensie și 

a cererilor de recalculare.

CJP Vaslui Permanent

21 Informarea permanentă a personalului privind modificările legislative 

din domeniul propriu de competență.

CJP Vaslui Permanent

22 Stabilirea corectă a drepturilor de pensie și a altor drepturi de asigurări 

sociale:

CJP Vaslui Permanent

23 Revizuirea standardelor de timp pentru soluţionarea unei cereri:          

• reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal;

• reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor.

• reducerea numărului de erori

CJP Vaslui Permanent

24 Asigurarea implementării procedurii de evaluare a pensiilor din 

sistemul public de pensii, în vederea recalculării. 

CJP Vaslui Permanent

25 Utilizarea judicioasă a resurselor umane specializate din cadrul 

sistemului public de pensii

CJP Vaslui Permanent

Obiectivul nr. 6 - Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii

Obiectivul nr. 7 - Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii și cu reprezentanții mass-media, pentru asigurarea unei imagini 

obiective a activității instituției.



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

26 Asigurarea transparenţei şi îmbunătățirea calităţii comunicării în 

cadrul sistemului de pensii publice și a sistemului de asigurare la 

accidente de muncă și boli profesionale, prin:                                                

Elaborarea de comunicate, informări de presă și precizări și 

monitorizarea feed-back-ului                                                               

Întâlniri periodice cu reprezentanţii organizaţiilor patronale, sindicale 

şi de pensionari.                                                                              

Întâlniri periodice, în cadrul Instituției Prefectului, cu reprezentanții 

autorităților publice locale

CJP Vaslui Permanent

27 Prezentarea de rapoarte în cadrul Colegiului Prefectural, Comisiei de 

Dialog Social și în cadrul Comitetului Consultativ pentru Dialog 

Civic pentru Persoanele Vârstnice.

CJP Vaslui Permanent

28 Diseminare/difuzare materiale informative privind funcționarea 

sistemului public de pensii, respectiv sistemului de asigurare la 

accidente de muncă și boli profesionale, noutăți legislative etc.

CJP Vaslui Permanent

29 Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice și 

asigurarea disponibilității tuturor informațiilor necesare pe pagina web 

a instituției

CJP Vaslui Permanent

30 Organizarea de conferințe de presă pentru a prezenta modificările 

legislative ale sistemului public de pensii.

CJP Vaslui Permanent

31 Perfecționarea sistemului de comunicare electronic cu persoanele 

interesate de serviciile oferite de Cabinetele de Expertiză Medicală, 

prin: actualizarea site-ului cu toate informațiile/ formularele necesare 

în vederea facilitării transmiterii electronice a documentelor.

CJP Vaslui Permanent

32 Monitorizarea comportamentului funcționarilor în relația cu 

beneficiarii, precum și creșterea calității informațiilor furnizate 

acestora în cadrul activității de relații cu publicul.

CJP Vaslui Permanent

Obiectivul nr. 8 - Informarea, în domeniul propriu de competență, a persoanelor interesate, cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin, în 

aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care 

România este parte



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

33 Diseminarea informațiilor referitoare la legislația europeană în 

domeniul coordonării sistemelor de securitate socială și a acordurilor 

bilaterale de securitate socială, la care România este parte.

CJP Vaslui Permanent

34 Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale.

CJP Vaslui Permanent

35 Creșterea calităţii serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu 

preponderenţă IMM-urilor.

CJP Vaslui Permanent

36 Diseminarea informaţiilor privind sistemul de asigurare la accidente 

de muncă şi boli profesionale.

CJP Vaslui Permanent

37 Eficientizarea activităţii privind lucrătorii migranţi beneficiari ai 

sistemului de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale.

CJP Vaslui Permanent

38 Realizarea  schimbului electronic de date cu statele membre ale UE 

prin RINA conform prevederilor  regulamentelor europene de 

coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și 987/2009

CJP Vaslui Permanent

39 Utilizarea proceselor de lucru - BUC-uri și a documentelor electronice 

structurate – SED-uri definite pentru domeniul accidente de muncă și 

boli profesionale utilizând aplicația informatică RINA.

CJP Vaslui Permanent

40 Monitorizarea evoluției incidenței si prevalenței invalidității la nivelul 

județului 

CJP Vaslui Permanent

41  Utilizarea a aplicației ExpMed, în toti parametri funcționali, de către 

medicii de expertiză medicală, de la nivelul tuturor judetelor. 

CJP Vaslui Permanent

42 Monitorizarea numarului de reclamații și sesizări CJP Vaslui Permanent

43  Implementarea unui chestionar de satisfacție a pacientului CJP Vaslui Permanent

Obiectivul nr. 9 - Dezvoltarea unui sistem eficient și transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale

Obiectivul nr. 10 - Eficientizarea activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă

Obiectivul nr. 11 - Creșterea calității serviciilor oferite de Cabinetele de expertiză medicală

Obiectivul nr. 12 - Exploatarea sistemului informatic integrat, în vederea furnizării unor servicii publice electronice de calitate asiguraţilor din 

sistemul public de pensii



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

44 Participare, la solicitarea CNPP, la grupurile de lucru constituite în 

vederea îmbunătățirii sistemului informatic integrat al CNPP.

CJP Vaslui Permanent

45  Crearea de conturi online pentru utilizatorii portalului. CJP Vaslui Permanent

46 Îmbunătăţirea activităţii de verificare a deciziilor emise în vederea 

reducerii numărului de erori.

CJP Vaslui Permanent

47  Acordarea de audiențe, în vederea clarificării unor aspecte rezultate 

din neînțelegerea reglementărilor în vigoare referitoare la stabilirea 

drepturilor .

CJP Vaslui Permanent

48 Sesizarea in timp util a tuturor aspectelor care necesită clarificare 

unitară.

CJP Vaslui Permanent

49  Formularea, la solicitarea CNPP, a unor puncte de vedere privind 

modul de soluționare a unor reglementări interpretabile

CJP Vaslui Permanent

50 Instrumentarea, în termenul legal, a cererilor primite în aplicarea 

regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate 

socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România 

este parte.

CJP Vaslui Permanent

51  Eliminarea eventualelor restante in instrumentarea dosarelor de 

pensie internationala

CJP Vaslui Permanent

52  Consolidarea relațiilor bilaterale între CTP-urile care funcționează ca 

pol de competență în gestionarea cererilor de pensie comunitară și 

instituțiile corespondente din străinătate.

CJP Vaslui Permanent

Obiectivul nr. 13 - Reducerea numărului de contestații formulate împotriva deciziilor de pensii şi ale drepturilor prevăzute de legi speciale

Obiectivul nr. 14 - Aplicarea unitară a legislației specifice

Obiectivul nr. 15 - Implementarea, în domeniul propriu de competență, a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate 

socială nr. 883/2004, nr. 987/2009, 1408/71, nr. 574/72 și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte.



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

53  Utilizarea Sistemului EESSI (Schimb Electronic de Informații 

privind Securitatea Socială)  în vederea realizării schimbului de 

informații mai rapid și mai sigur între statele membre ale UE/SEE și 

Elveția, conform prevederilor Regulamentelor europene privind 

coordonarea sistemelor de securitate socială.

CJP Vaslui Permanent

54 Utilizarea proceselor de lucru - BUC-uri și a documentelor electronice 

structurate – SED-uri definite pentru domeniul pensii internationale, 

utilizând aplicația informatică RINA.

CJP Vaslui Permanent

55  Acordarea în termenul legal a drepturilor de asigurări sociale 

lucrătorilor migranţi din domeniul asigurării la accidente de muncă şi 

boli profesionale, conform regulamentelor europene de coordonare a 

sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate 

socială la care România este parte.

CJP Vaslui Permanent

56 Instruirea anuală a responsabilului cu protecția datelor. CJP Vaslui Anual

57 Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale 

autorităţilor competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea 

identificării unor astfel de cazuri, procedând la corectarea datelor, la 

constatarea debitelor şi la recuperarea sumelor încasate necuvenit. 

CJP Vaslui Permanent

58 Raportarea lunară a situațiilor identificate și a sumelor recuperate la 

DGDPSCEI/CNPP

CJP Vaslui Lunar

Obiectivul nr. 18 - Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declarațiilor nominale de către angajatori (posibile 

erori, posibilitatea ca o persoană să fie declarată de doi angajatori sau entități asimilate angajatorului ca fiind în două stări care sunt 

incompatibile ex. șomaj cu venituri de natură salarială).

Obiectivul nr. 17 -Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea existenţei în plată, în paralel, a mai multor dosare 

de pensii, identificarea plăţilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate parţial, de invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale de asigurări sociale 

sau introducerea eronată a CNP)

Obiectivul nr. 16 - Implementarea Regulamentului european nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=867&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=867&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=867&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=867&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=867&langId=en


Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

59 Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale 

autorităţilor competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea 

identificării unor astfel de cazuri, procedând la măsurile necesare 

corectării acestor situații. 

CJP Vaslui Permanent

60  Raportarea lunară a situațiilor identificate și corectate la 

DGDPSCEI/CNPP.

CJP Vaslui Lunar

61 Raportarea lunară, la termenele stabilite, a situațiilor identificate la 

DGDPSCEI/CNPP și aplicarea măsurilor necesare în scopul corectării 

acestora

CJP Vaslui Lunar

62 Actualizarea operațiunilor specifice sistemului de control managerial 

(proceduri, riscuri, etc.).

CJP Vaslui Permanent

63  Desfășurarea de acțiuni de autocontrol în vederea identificării și 

gestionării situațiilor de risc

CJP Vaslui Permanent

64 Popularizarea şi încurajarea pensionarilor de a opta pentru modalitatea 

de plată a drepturilor prin intermediul conturilor bancare.

CJP Vaslui Permanent

65 Dimensionarea corectă a necesarului lunar de fonduri solicitat la 

CNPP pentru plata tuturor prestațiilor suportate din BASS si BS.

CJP Vaslui Permanent

66  Evaluarea permanentă a soldului în vederea disponibilizării/ 

suplimentării fondurilor către/ de către CNPP.

CJP Vaslui Permanent

67 Diminuarea debitelor rezultate din plăţi necuvenite CJP Vaslui Permanent

Obiectivul nr. 19 - Verificarea şi soluționarea neconcordanţelor constatate urmare a analizării situaţiilor lunare cu cazurile de posibile 

neconcordanţe identificate la plata în sistem centralizat a drepturilor de asigurări sociale, conform Ordinului 356/IC/2015, Ordinului 

357/IC/2015, Ordinului 373/IC/2015

Obiectivul nr. 20 - Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul CTP.

Obiectivul nr. 21 -Reducerea cheltuielilor bugetare cu transmiterea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale

Obiectivul nr. 22 - Asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului public de pensii și al sistemului de asigurare pentru accidente de 

muncă și boli profesionale.

Obiectivul nr. 23 - Optimizarea cheltuielilor



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

68  Analiza periodică a tuturor cheltuielilor de funcționare, în vederea 

identificării soluțiilor de reducere a acestora, în situațiile în care este 

posibil

CJP Vaslui Permanent

69 Identificarea și transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii către 

ANAF

CJP Vaslui Permanent

70 Transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii către serviciile 

specializate din cadrul CTP, astfel încât, să se prevină cazurile în care 

instituția este executată silit.

CJP Vaslui Permanent

71 Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi 

Sănătate în Muncă - Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida 

Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. III - IV

72 Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor 

minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul 

construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

73 Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate 

cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății 

lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în 

silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria 

minieră și în spitale.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

74 Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale 

din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform 

Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia 

Europeană.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

Obiectivul nr. 29  -  Campanii Naționale în Domeniul Relațiilor de Muncă

Obiectivul nr. 24 -Aplicarea prevederilor art.181(3) din Lg.263/2010 si a Ordinului MMJS /MF 2424/1723/2018

Obiectivul nr. 25 - Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CTP, prin promovarea acțiunilor în instanțele de judecată

Obiectivul nr. 26 - Campanii Europene

Obiectivul nr. 27 - Campanii Naționale în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă    

Obiectivul nr. 28 - Campanii Naționale în Domeniul Supravegherii Pieței         



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

75 Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată și subdeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente 

a acesteia (ex:construcții, protecție și pază, service auto, depozite, 

comerț etc.).

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

76 Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la 

registrul general de evidență a salariaților. 

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

77 Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale 

cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea 

agenților de plasare forță de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 

156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 

străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

78 Campanie privind verificarea modului de respectare de către 

angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia precum și 

a modului în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în 

registrul electronic de evidență a zilierilor. 

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. III

79 Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în 

domeniul relațiilor de muncă în transportul rutier.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

80 Acțiune pentru prevenirea bolilor profesionale determinate de stresul 

profesional.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

81 Concurs naţional „ŞTIU ŞI APLIC! - Securitatea şi sănătatea în 

muncă se deprind de pe băncile şcolii”,  în scopul promovării 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru formarea unei culturi de 

prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale, concurs 

realizat în colaborare cu Inspecţia Muncii, Inspectoratele Teritoriale 

de Muncă, Inspectoratele Şcolare Judeţene.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - III

Obiectivul nr. 30 - Acțiuni în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă     



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

82 Acțiune de verificare și control pentru verificarea modului în care sunt 

respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în 

domeniul comerțului cu ridicata (CAEN 46).

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

83 Acțiune privind verificarea respectării modului de utilizare a 

echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în 

parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei 

lemnoase pe drumurile forestiere.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

84 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  

prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de 

mărfuri en-gros și en detail.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

85 Acţiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a 

cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia 

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. IV

86 Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care 

provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor 

luate de angajatori în vederea prevenirii acestora.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - III

87 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  

prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. IV

88 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de 

muncă din întreprinderi mici (10 - 49 lucrători).

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

89 Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul 

de infectare cu noul coronavirus. 

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

90 Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată  în domeniul  prestărilor de servicii (catering, livrare, curierat, etc).Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. II - IV

91 Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii 

respectă prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului 

social, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

Obiectivul nr. 31 - Acțiuni în Domeniul Relațiilor de Muncă



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

92 Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați

 în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la 

riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor

 legale.  

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

93 Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la 

registrul general de evidență a salariaților. 

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Vaslui

Trim. I - IV

94 Medierea locurilor de munca- medierea persoanelor neincadrate in 

munca, in vederea ocuparii unui loc de munca corespunzator cu 

pregatirea, aptitudinile, experienta si interesele acestora

Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

Vaslui

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

95 Formarea profesionala – organizarea de cursuri de formare 

profesionala, prin cuprinderea unui numar sporit de someri in cursuri 

de specializare, calificare si recalificare prin intermediul furnizorilor 

autorizati de formare / centre regionale de formare profesionala

A.J.O.F.M. Vaslui Trim. I, trim. II, trim. III, trim. IV

96 Informarea si consilierea in cariera A.J.O.F.M. Vaslui Trim. I, trim. II, trim. III, trim. IV

97 Stimularea persoanelor din evidenta Agentiei Judetene pentru 

Ocuparea Fortei de Munca in vederea incadrarii/ocuparii, prin 

acordarea de prime de mobilitate, de relocare, de activare, de 

incadrare, de insertie, etc.

A.J.O.F.M. Vaslui Trim. I, trim. II, trim. III, trim. IV

98 Stimularea agentilor economici de a incadra, prin subventionarea 

locului de munca, persoane provenind din diferite categorii  

defavorizate de pe piata fortei de munca

A.J.O.F.M. Vaslui Trim. I, trim. II, trim. III, trim. IV

99 Informarea, consilierea si medierea personelor aflate in cautarea unui 

loc de munca pe piata muncii din strainatate

A.J.O.F.M. Vaslui Trim. I, trim. II, trim. III, trim. IV

Obiectivul nr. 32 - Cresterea gradului de ocupare si a competentelor profesionale ale persoanelor aflate in evidenta AJOFM in cautarea unui 

loc de munca pe piata interna a muncii

Obiectivul nr. 33 - Furnizarea serviciilor EURES prevazute de legislatia comunitara cu privire la compensarea ofertelor si a cererilor de locuri 

de munca in cadrul Uniunii  Europene 

Obiectivul nr. 34 - Intarirea capacitatii administrative  a Serviciului Public de ocupare in vederea furnizarii de servicii si masuri active de 

ocupare personalizate, moderne si de calitate



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

100 Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu A.J.O.F.M. Vaslui Trim. II, trim. III, trim. IV

101 Desfasurarea de activitati de promovare a serviciilor si a masurilor 

acordate oferite de AJOFM Vaslui, precum si rezultatele obtinute

A.J.O.F.M. Vaslui Trim. I, trim. II, trim. III, trim. IV

102 Dezvoltarea de parteneriate in domeniul propriu de activitate A.J.O.F.M. Vaslui Trim. II, trim. III, trim. IV

Obiectivul nr. 36 - Intarirea colaborarii interinstitutionale la nivel judetean

Obiectivul nr. 35 - Cresterea gradului de vizibilitate al AJOFM Vaslui privind serviciile si masurile acordate si a rezultatelor obtinute ca 

urmare a implementarii acestora



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei proprii şi a programelor anuale pe 

domenii de activitate

Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret

Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

2 Organizarea sistemului de evidenţă a structurilor sportive şi de tineret din raza 

administrativ-teritorială a judeţului

D.J.S.T. Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

3 Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii D.J.S.T.

Autoritati publice locale

Inspectoratul Scolar Judetean

Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

4 Inventarierea şi completarea Registrului bazelor sportive D.J.S.T. Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

5 Colaborarea cu Federaţia Română Sportul pentru Toţi, Asociaţia Judeţeană 

Sportul pentru Toţi, unităţile de învăţământ din judeţ şi organele administraţiei 

publice locale

D.J.S.T.

Asociatia Judeteana Sportul

pentru Toti

Inspectoratul Scolar Judetean

Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

6 Organizarea şi desfăşurarea proiectului “Gala voluntarului” D.J.S.T.

Inspectoratul Scolar Judetean

Trim IV

CAPITOLUL NR. 12 - TINERET ȘI SPORT

Obiectivul nr. 6 - Promovarea voluntariatului ca mod de implicare a tinerilor în soluţionarea problemelor cu care se confruntă.

Obiectivul nr. 7 - Sprijinirea activităţii de prevenire şi combatere a violenţei în sport.

Obiectivul nr. 1 - Implementarea la nivel judetean a startegiei generale a organizarii si dezvoltarii activitatilor sportive de performanta, de 

masa si de tineret.

Obiectivul nr. 2 - Intensificarea activitatii de indrumare si control a structurilor sportive din judet , a centrelor de agrement/baze turistice

Obiectivul nr. 3 - Promovarea actiunilor sportive si de tineret in mediul rural

Obiectivul nr. 4 - Organizarea inventarierii şi evidenţa patrimoniului din judeţ.

Obiectivul nr. 5 - Asigurarea, derularea, în plan judeţean a Programului “Sportul pentru toţi”.



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

7 Organizarea activităţii de secretariat a comisiei judeţene de prevenire şi combatere 

a violenţei în sport

D.J.S.T.

Comisia Judeteana de Actiune si 

Prevenire a Violentei in Sport

Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

8 Desfăşurarea de către structuri sportive, cu sprijinul D.J.S.T. a unor competiţii 

şi/sau acţiuni oficiale de nivel naţional şi internaţional

D.J.S.T.

As. Jud. Pe ramura de sport

Inspectoratul Scolar Judetean

Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

9 Organizarea şi desfăşurarea proiectului „Zilele tineretului” D.J.S.T.

Inspectoratul Scolar Judetean

Autoritati publice locale

Trim II

10 Organizarea şi desfăşurarea proiectului „Voluntar în tabără” D.J.S.T. Trim III

11 Analiza legislaţiei în vigoare în vederea întocmirii corespunzătoare  a bugetului D.J.S.T. Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

12 Procesul bugetar, execuţia bugetară, organizarea şi realizarea evidenţei  contabile, 

elaborarea situaţiilor financiare şi analiza pe baza acesteia, aplicarea şi respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare.

D.J.S.T. Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

13 Perfecţionarea pregătirii profesionale a angajaţilor direcţiei prin  participarea la 

diferite cursuri organizate atât de M.T.S. cât şi de centre regionale şi instituţii 

internaţionale.

D.J.S.T.

M.T.S.

Trim I, Trim II, Trim 

III, Trim IV

Obiectivul nr. 12 - Organizarea, conducerea şi controlul activităţii financiar-contabile a instituţiei.

Obiectivul nr. 13 - Perfecţionarea personalului

Obiectivul nr. 8 - Sprijinirea unei bune organizări şi desfăşurări pe teritoriul judeţului a competiţiilor şi acţiunilor oficiale de nivel 

naţional şi internaţional.

Obiectivul nr. 9 - Marcarea într-un cadru festiv a Zilei de 2 mai – Ziua naţională a tineretului.

Obiectivul nr. 10 - Dezvoltarea abilităţilor personale în rândul tinerilor

Obiectivul nr. 11 - Elaborarea de propuneri privind proiectul bugetului instituţiei



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Informarea autorităților locale, a persoanelor juridice sau fizice, cu privire la 

legislația în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil; obiectivelor de for 

public.

Direcția Județeană pentru Cultură 

Vaslui, UAT-uri, CJ Vaslui

Episcopia Hușilor 

trim. I, II, III, IV

2 Consilierea cu privire la normele legislative, respectiv documentațiile cadru 

pentru care se solicită avizul instituției.

Direcția Județeană pentru Cultură 

Vaslui, UAT-uri, CJ Vaslui

Episcopia Hușilor 

trim. I, II, III, IV

3 Asigurarea asistenței de specialitate pe parcursul elaborării documentațiilor 

tehnice care necesită avizul instituției noastre (toate tipurile de intervenții asupra 

monumentelor istorice, pentru zonele de protecție ale acestora, precum și a 

documentațiilor de urbanism, obiectivelor de for public).

Direcția Județeană pentru Cultură 

Vaslui, UAT-uri, CJ Vaslui

Episcopia Hușilor 

trim. I, II, III, IV

4 Analizarea documentațiilor tehnice pentru toate tipurile de intervenții asupra 

monumentelor istorice, pentru zonele de protecție ale acestora, precum și a 

documentațiilor de urbanism și a obiectivelor de for public.

DJC Vaslui trim. I, II, III, IV

CAPITOLUL NR. 13 - CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI

MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE. PATRIMONIUL  CULTURAL IMOBIL

Obiectivul nr. 1 - Informare și consiliere

Obiectivul nr. 2 - Analiză și avizare documentații



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

5 a) Susținerea / transmiterea  documentațiilor, în vederea analizării și avizării, în 

cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice / Comisiei Naționale a 

Monumentelor Istorice / Comisie Naționale de Arheologie.

b) Emiterea de avize în conformitate cu deciziile Comisiei Zonale a 

Monumentelor Istorice / Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice /Comisie 

Naționale de Arheologie.

c) Emiterea de avize în conformitate Anexei Ordinului nr.2807 /2018 al M.C.I.N. 

privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a 

imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care 

afectează în mica măsură substanța istorică și/ sau sunt temporare și a condițiilor 

în care se pot emite avize fără consultarea C.N.M.I., respectiv a comisiilor zonale 

ale monumentelor istorice.

CZMI Iași

Ministerul Culturii

trim. I, II, III, IV

6 Avizarea/gestionarea documentațiilor cu privire la aplicarea prevederilor Legii 

nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării/cumpărării terenurilor 

agricole situate în extravilan, cu modificările și completările ulterioare.

DJC Vaslui

UAT- uri

trim. I, II, III, IV

7 a)Autorizații emise de Ministerul Culturii (evaluare de teren, supraveghere 

arheologică, cercetare preventivă, cercetare sistematică și altele). 

b)Eliberarea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică pe baza deciziilor 

Comisei Naționale de Arheologie.

DJC Vaslui

Ministerul Culturii

Instituții de profil (muzee, 

universități)

trim. I, II, III, IV

Obiectivul nr. 3 - Evidență/Inventariere. Monitorizare



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

8 a) Gestionarea obiectivelor înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 (LMI); 

obiective înscrise în Repertoriu Arheologic Național  (completarea bazei de date 

cu noi situri, în urma cercetărilor efectuate de instituții abilitate/delimitate în PUG-

uri) și a obiectivelor de for public. 

b) Monitorizarea stării de conservare a obiectivelor din Lista Monumentelor 

Istorice.

c)Monitorizarea respectării avizelor emise de Ministerul Culturii /Direcția 

Județeană pentru Cultură Vaslui pentru toate tipurile de intervenții asupra 

monumentelor istorice, pentru zonele de protecție ale acestora, precum și, pentru  

documentațiile de urbanism.

d) Gestionarea situațiilor cu privire la încălcarea prevederilor legale în domeniul 

protejări patrimoniului cultural imobil.

DJC Vaslui

CZMI Iași 

Ministerul Culturii

Instituții de specialitate

(muzee, universități, etc.)

trim. I, II, III, IV

9 a)Gestionarea  dosarelor de clasare/declasare a monumentelor istorice și 

înaintarea lor spre analiză și avizare Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice 

(CNMI) / Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI).

b) Gestionarea dosarelor privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului 

român în cazul vânzării imobilelor cu statut de monument istoric.

DJC Vaslui

CZMI Iași 

Ministerul Culturii

CNMI

UAT-uri

trim. I, II, III, IV

10 a) Informarea / acordarea de consultanță autorităților locale, muzeelor,  

persoanelor juridice sau fizice cu privire la legislația în acest domeniu (legislația 

cu privire la patrimoniul mobil și imaterial se află și pe site/ul instituției).

b) Asigurarea consultanței de specialitate cu privire la prevederile legale pentru 

exportul de bunuri culturale mobile, la funcționarea / acreditarea muzeelor și 

colecțiilor publice.

DJC Vaslui

UAT-uri

Muzee

trim. I, II, III, IV

PATRIMONIU MOBIL ȘI IMATERIAL

Obiectivul nr. 4 - Informare, consiliere. Evidența – inventarierea bunurilor culturale mobile.



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

11 a)Actualizarea bazei de date cu bunurile culturale mobile clasate din județ cu 

ajutorul datelor furnizate de către muzeele din județ.

b) Completarea și arhivarea bazei de date cu informații furnizate de Ministerul 

Culturii sau alte instituții interesate, cu privire la bunurile culturale mobile furate 

din țară și străinătate.

c) Gestionarea /completarea bazei de date cu muzeele și colecțiile publice din 

mediul rural. Gestionarea bazei de date referitoare la patrimoniul imaterial: 

meșterii și rapsozii populari, arhitectura populară din județ, etc.

DJC Vaslui

UAT-uri

Muzee

trim. I, II, III, IV

12 Gestionarea documentațiilor pentru acreditarea muzeelor și colecțiilor publice. DJC Vaslui

Muzee

trim. I, II, III, IV

13 Gestionarea documentațiilor depuse privind exportul temporar sau definitiv de 

bunuri culturale mobile și emiterea de certificate de export.

DJC Vaslui trim. I, II, III, IV

14 a) Verificarea respectării obligațiilor prevăzute de legislația în domeniu 

(asigurarea integrității, securității, evidenței, inventarierii, clasării, conservării și 

restaurării, cercetării, promovării) privind bunurile culturale mobile de către 

muzee și colecțiile publice.

b) Verificarea respectării legislației în domeniu a agenților economici autorizați, 

în condițiile legii, să comercializeze bunuri culturale mobile

c) Aplicarea sancțiunilor legale privind protejarea patrimoniului cultural mobil.

DJC Vaslui

UAT-uri

Muzee

trim. I, II, III, IV

Obiectivul nr. 5 - Analiză și avizare documentații. Monitorizare

Obiectivul nr. 6 - Corespondență privind protejarea patrimoniului cultural național  din județ cu autorități publice centrale,  autorități  

locale,  persoane fizice și juridice



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

15 a)Asigurarea corespondenței cu instituțiile centrale – Ministerul Culturii  (MC), 

Institutul Național al Patrimoniului (INP), Administrația Fondului Cultural 

Național (AFCN) ș.a.

b) Asigurarea corespondenței cu instituțiile publice locale – Prefectură, Consiliul 

Județean, primării, instituții de cultură, Inspectoratul de Stat în Construcții, 

Inspectoratul de Politie Județean, Agenția pentru Protecția  Mediului Vaslui, etc.

c)Asigurarea corespondenței cu persoane fizice și juridice.

Ministerul Culturii

Institutul național al Patrimoniului 

Prefectura Vaslui

CJ Vaslui

Primării

Instituții de cultură 

IPJ

ISC

 AMP ș.a.

trim. I, II, III, IV

16 Avize în vederea apostilărilor de către Instituția Prefectului a Certificatelor de 

Botez

DJC Vaslui 

Instituția Prefectului

trim. I, II, III, IV

17 a) Popularizarea patrimoniului cultural național din județ.

b) Promovarea activităților culturale din județ,  pe site/ul instituției .

DJC Vaslui

Muzee, 

Biblioteca Județeană Vaslui

Biblioteci / Instituții de cultură

trim. I, II, III, IV

18 Actualizarea permanentă pe domenii de activitate, cu informații utile (legislație, 

Lista Monumentelor Istorice, documentații cadru, formulare-tip,  ședințele CZMI, 

oportunități de finanțare, legături utile, etc.) pentru cei interesați cu privire la 

protejarea patrimoniului cultural național:  pagina de internet 

https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/, dar și la   avizierul instituției.

DJC Vaslui trim. I, II, III, IV

19 a)Postarea pe pagina de internet a principalelor informații legate de instituția 

noastră, așa cum prevede Legea 544/2001 privind informațiile de interes public, 

cu modificările și completările ulterioare (buletin informativ, buget, bilanț, 

declarații de avere și interese, raport de activitate, plan de acțiuni, achiziții 

publice, statul de funcții și salarii etc.); https://www.patrimoniul-cultural-

vaslui.ro/                                                                                                                                                                              

b)Corespondență cu privire la prevederile  Legii 544/2001.

DJC Vaslui trim. I, II, III, IV

Obiectivul nr. 7 - Punerea în valoare a patrimoniului cultural național

Obiectivul nr. 8 - Asigurarea accesului la informații de interes public în domeniul patrimoniului cultural național



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

20 Comunicații și servicii digitale DJC Vaslui trim. I, II, III, IV

21 Asigurarea recrutării de candidați pe instituții de învățămînt , inclusiv din rîndul 

minorităților și întocmirea dosarelor da candidat

I.T.P.F.Iași, serviciul resurse 

umane,compartiment pregătire 

STPF Vaslui

trim I, trim. II, trim III

22 Stimularea agenților economici de a încadra, prin subvenționarea locului de 

muncă, persoane provenind din diferite categorii defavorizate de pe piața forței de 

muncă

AJOFM Vaslui permanent

23 Asigurarea platii venitului minim garantat; plata ajutorului social conform Legii 

nr. 416/ 2001 si a H.G. nr.50/2011  cu modificarile aduse de OUG 124/2011 si  

H.G. nr.57/2012.  

AJPIS Vaslui permanent

24 Stabilirea drepturilor la prestaţii de asistenţă socială şi plata acestora la timp către 

beneficiari, conform actelor normative în vigoare – alocaţia de stat pentru copii , 

alocaţia familială de sustinere, alocaţia de plasament familial.

AJPIS Vaslui permanent

Obiectivul nr. 9 - Continuarea alocării de locuri distincte pentru admiterea la instituțiile de formare profesională ale MAI

Obiectivul nr. 10 - Creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor aflate în evidența  AJOFM în căutarea 

unui loc de muncă pe piața internă a muncii

Obiectiv nr. 11 - Modernizarea sistemului de asistență socială. Actualizarea legislației în domeniul beneficiilor sociale prin asigurarea de 

sprijin real și adecvat familiilor vulnerabile, in condiții de sustenabilitate bugetară, corelat cu măsurile de stimulare a ocupării forței de 

muncă

Obiectiv nr. 12 - Implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

MINORITĂȚI



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

25 „A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI CONCRETE ÎN  COMUNITATE, EDUCAȚIE 

PENTRU TOȚI”, finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată 

sub responsabilitatea comunității din Programului Operaţional Capital Uman 

(POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 

9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, 

Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din 

orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație 

aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC

Perioada de implementare: 16.04.2021-15.12.2023

UAT HUȘI 12/15/2023



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Participarea in comitetele si grupurile de lucru pentru implementarea programelor 

de dezvoltare de la nivel local, regional, național și transfrontalier

Consiliul Judeţean Vaslui permanent

2 Urmărirea implementării strategiei de dezvoltare județeană Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

3 Implementarea proiectelor cuprinse în portofoliul ataşat planului de dezvoltare 

judetean/regional

Consiliul Judeţean Vaslui Permanent

4 Accesarea informaţiilor publice în timp real prin publicarea acestora pe pagina de 

web a instituţiei

Instituția Prefectului

Servicii publice deconcentrate 

Consiliul judeţean Vaslui

Primării municipii, orașe

Trim I, II, III, IV

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

6 Pagina de facebook Europe direct Vaslui Centrul Europe Direct  Vaslui permanent

7 Plata taxelor și impozitelor on-line (fără autentificare) – Ghișeul.ro UAT municipiul Huși

UAT Negrești

permanent

8 Promovarea plăților prin intermediul POS-ului, plata cu cardul UAT Negrești 2022

9 Implementarea sistemului informatic Registrul Agricol National (RAN) UAT municipiul Huși 2022

10 Implementarea sistemului informatic  Registrul Electronic National al 

Nomenclaturii Stradale (RENNS ), privind gestiunea, evidenta si consultarea la 

nivel national a nomenclaturii stradale, inregistrarea fiecarei adrese, 

standardizarea la nivel national a nomeclaturii stradale, precum si asigurarea 

accesului oricarei institutii publice la un sistem unic de nomenclatura stradala.

UAT municipiul Huși 2022

CAPITOLUL NR. 14 - CERCETARE. DEZVOLTARE. DIGITALIZARE

Obiectivul nr. 1 -  Monitorizarea implementării programelor de dezvoltare

Obiectivul nr. 2 - Implementarea direcţiilor strategice de dezvoltare a judeţului Vaslui in contextul politicilor de dezvoltare regionala

Obiectivul nr. 3 - Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice on-line aduse cetăţenilor



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

11 Realizarea schimbului de informatii prin mijloace electronice interoperabile sau 

alte canale de comunicare, in scopul corectei inregistrari in evidentele fiscale 

locale si ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor 

a mijloacelor de transport inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania, 

precum si a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate

UAT municipiul Huși 2022

12 Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul 

Husi - SMIS 128787

 Perioada de implementare 06.06.2019-06.12.2021 Prelungire CF cu 6 luni pana 

la 06.06.2022

UAT  Municipiul Husi 06.06.2022

13 Implementarea Solutii informatice pentru simplificarea procedurilor 

administrative vizand competentele partajate, in cadru,Primariei municipiului 

Husi SMIS 136134 POCA 2014-2020 

POCA/661/2/2/1- CP 12/2019 pentru regiunile mai putin 

dezvoltate”Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de 

simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile 

mai putin dezvoltate” 

Perioada de implementare: 30 luni 02.07.2020-02.12.2022

UAT  Municipiul Husi 02.12.2022

14 Monitorizarea permanentă a comportamentului contribuabililor în ceea ce priveşte 

declararea şi plata obligaţiilor fiscale, prin dezvoltarea sistemului informatic 

existent la nivelul unităţilor fiscale teritoriale

Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Vaslui

Trim I, II, III, IV

15 Stimularea depunerii on-line a declaraţiilor şi a plăţilor electronice, îndrumarea 

contribuabililor pentru utilizarea sistemelor moderne de declarare şi plată;

Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Vaslui

Trim I, II, III, IV

16 Simplificarea accesului cetăţenilor la noutăţile în domeniu de activitate al 

Agenţiei Judeţene pentru Plati si Inspectie Sociala Vaslui , prin publicarea 

acestora pe site-ul instituţiei www. ajpsvaslui. ro

Agenția Județeană de Plăți și 

Inspecție Socială Vaslui

permanent

17 Actualizarea site-ului IŞJ/plarformei RED/paginilor de socializare cu informaţii 

de interes public

Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui

Trim. I, II, III, IV



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului) Instituția responsabilă (parteneri) Termen de realizare

1 Implementarea la nivel local a unor proiecte şi campanii 

destinate reducerii riscului de victimizare și de implicare în 

activități infracționale a populației.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

2 Continuarea activităților specifice, în vederea prevenirii și 

combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

3 Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalităţii 

contra persoanei,  respectiv a criminalităţii grave, comise cu 

violenţă.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

4 Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie şi furt, în 

special a celor comise cu moduri de operare deosebite.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

5 Desfăşurarea activităţilor specifice, stabilite prin lege, pe linia 

aplicării măsurilor preventive neprivative de libertate.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

6 Organizarea la nivel  local a unor acţiuni pentru combaterea 

principalelor abateri care generează riscul rutier, având în 

vedere concluziile analizelor privind dinamica accidentelor de 

circulaţie.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

7 Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice 

prin S.N.U.A.U. 112.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

8 Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalităţii 

contra persoanei şi patrimoniului în mediul rural.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

9 Activităţi desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii violenţei 

domestice. 

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

Obiectivul nr. 1 - Creşterea gradului de siguranţă si protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţă 

stradală şi siguranţă rutieră.

Obiectivul nr. 2 - Destructurarea grupărilor infracționale.

CAPITOLUL NR. 15 - AFACERI INTERNE



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului) Instituția responsabilă (parteneri) Termen de realizare

10 Desfăşurarea unor acţiuni şi activităţi specifice pe linia 

prevenirii şi combaterii infracţionalităţii itinerante și 

destructurarea grupărilor infracționale.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

11 Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite pentru prevenirea şi 

combaterea contrabandei.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

12 Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite pentru prevenirea şi 

combaterea evaziunii fiscale.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

13 Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite pentru prevenirea şi 

combaterea contrafacerii mărfurilor şi produselor din diferite 

domenii, precum şi a comerţului ilegal.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

14 Efectuarea activităţilor de cercetare penală. Număr dosare de 

urmărire penală înregistrate din oficiu, urmare a constatărilor 

directe efectuate de către poliţişti în cadrul activităţilor 

preventive.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

15 Realizarea unui sistem logistic adaptat conceptual, structural și 

acțional cu dimensiunile, configurația și misiunile structurilor 

operative, care să asigure o capacitate adecvată de gestionare a 

resurselor necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

16 Organizarea la nivel judeţean a unor activităţi ce vizează 

îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a 

personalului, în toate domeniile.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

17 Soluţionarea echidistantă şi corectă, cu respectarea legislaţiei 

în vigoare, a solicitărilor verbale şi scrise formulate de 

jurnaliştii din presa naţională şi internaţională.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

Obiectivul nr. 3 -  Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii 

de mărfuri şi a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice.

Obiectivul nr. 4  - Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii 

operaţionale a Poliţiei Române.



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului) Instituția responsabilă (parteneri) Termen de realizare

18 Implementarea unor proiecte care presupun accesarea de 

fonduri externe nerambursabile.

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

19 Asigurare funcţionării sistemelor de comunicații voce-date și 

modernizarea tehnicii de calcul. 

Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

20 Perfecționarea și modernizarea activităților realizate de I.J.J. 

Vaslui, astfel încât misiunile, în principal cele realizate cu 

ocazia desfășurării unor acțiuni cu public numeros, să asigure 

un climat adecvat de siguranță publică, protejarea cetățeanului 

și a instituțiilor statului.

I.J.J. Vaslui  / alte forțe ale M.A.I.  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

21 Identificarea unor metode moderne de asigurare a pazei și 

protecției instituționale, în scopul utilizării și alocării eficiente 

a resurselor.

I.J.J. Vaslui  / alte forțe ale M.A.I.  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

22 Perfecționarea  activității în domeniul realizării capacității 

operaționale și de intervenție a structurilor unității(solicitări 

prin S.N.U.A.U. 112 sau prin alte mijloace) și creșterea 

calității serviciului prestat.

I.J.J. Vaslui  / alte forțe ale M.A.I.  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

23 Asigurarea recrutării de candidați pentru școlile de jandarmi 

înclusiv a celor care fac parte din minoritățile naționale.

I.J.J. Vaslui  / alte forțe ale M.A.I.  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

24 Informarea corectă şi completă a cetăţeanului cu privire la 

evenimentele de interes, necesitatea respectării unor măsuri de 

protecţie specifice precum  şi cu subiecte care vizează 

activitatea personalului/structurilor MAI.

I.J.J. Vaslui  / alte forțe ale M.A.I.  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

Obiectivul nr.  5 - Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului

Obiectivul nr. 6 - Consolidarea Sistemului Naţional Integrat pentru Situaţii de Urgenţă

Obiectivul nr. 7 - Implementarea noii concepţii de recrutare, formare şi evoluţie profesională a personalului

Obiectivul nr. 8 - Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice

Obiectivul nr. 9 - Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implementării managementului integrat al frontierei



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului) Instituția responsabilă (parteneri) Termen de realizare

25 Analiza modului de încadrare cu efective şi prezentarea de 

propuneri conducerii I.T.P.F. pentru nominalizarea Comisiilor 

de încadrare a posturilor vacante.

Ianuarie-noiembrie/

La vacantarea posturilor 

26 Asigurarea recrutării de candidaţi pe instituţii de învăţământ, 

inclusiv din rândul minorităţilor şi întocmirea dosarelor de 

candidat.

Februarie-iulie

27 Monitorizarea activităţii de stagiu a elevilor de la Şcoala de 

Pregătire a Agenţilor P.F. „A.Iancu” Oradea şi a studenţilor 

Acad. de Poliţie „Al.I.Cuza” Bucureşti, în vederea 

perfecţionării deprinderilor practice de executare a serviciului 

de supraveghere şi control al frontierei.

I.T.P.F. Iaşi/

Serviciul Resurse Umane/

Comp. Pregătire-S.T.P.F. Vaslui

Pe timpul desfăşurării stagiului de 

practică, conf. Planificărilor

28 Asigurarea pregătirii continue a personalului prin  participarea 

la activităţi de formare continuă în instituţiile de învăţământ 

MAI şi în afara acestora.

I.T.P.F. Iaşi/

Serviciul Resurse Umane/

Comp. Pregătire-S.T.P.F. Vaslui

Ianuarie-decembrie

29 Transmiterea către D.G.A. a datelor şi informaţiilor de interes 

în formă primară şi în timp operativ.

Biroul Control al I.T.P.F. Iaşi Când situaţia impune

30 Monitorizarea sistemelor de comunicaţii fixe (microunde) şi a 

sistemelor de comunicaţii mobile digitale în standard TETRA 

implementate.

Birou Administrativ S.T.P.F. Vaslui 

/Comp.Tehnico-administrativ S.P.F. Huşi, 

Berezeni şi Fălciu

Ianuarie-decembrie/

lunar

31 Monitorizarea exploatării mijloacelor de mobilitate terestră, navală, a echipamentelor de supraveghere şi control precum şi derularea acordurilor cadru ce au drept scop repunerea în stare de functionare a aparaturii de supraveghere.Birou Administrativ S.T.P.F. Vaslui 

/Comp.Tehnico-administrativ S.P.F. Huşi, 

Berezeni şi Fălciu

Ianuarie-decembrie/

lunar

32 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de întreţinere a 

fâşiei de protecţie a frontierei de stat a României şi a  semnelor 

de frontieră.

I.T.P.F. Iaşi/Biroul Relaţii internaţionale, 

Schengen şi Topogeodezie/ Birou 

Administrativ S.T.P.F. Vaslui/Comp. 

tehnico-administrativ S.P.F. Huşi, 

Berezeni şi Fălciu

Martie-noiembrie

I.T.P.F. Iaşi/

Serviciul Resurse Umane/

Comp. Pregătire-S.T.P.F. Vaslui

Obiectivul nr. 10 - Gestionarea provocărilor migraționiste și securității frontierelor



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului) Instituția responsabilă (parteneri) Termen de realizare

33 Organizarea şi executarea de acţiuni specifice în P.T.F. şi la 

frontiera verde în vederea prevenirii şi combaterii migraţiei 

ilegale. 

34 Asigurarea respectării prevederilor legale în cazurile de 

solicitări de acordare a statutului de azil.

35 Destructurarea reţelelor de trafic internaţional de autovehicole 

furate prin efectuarea de acţiuni specifice şi verificări în P.T.F. 

prin intermediul canalelor de cooperare poliţienească 

internaţională.

36 Derularea unor acţiuni ferme de combatere a fenomenului de 

contrabandă cu produse accizabile şi evaziune fiscală în zona 

de competenţă a structurilor I.T.P.F. Iaşi.

37 Executarea unor acţiuni specifice privind combaterea traficului 

şi a tranzitului prin P.T.F./frontiera verde cu armament, 

muniţii, materiale explozive şi substanţe periculoase / 

halucinogene sau psihotrope, precum şi a deţinerii şi folosirii 

ilegale a armelor de foc letale şi neletale.

I.T.P.F. Iaşi/

Serv. Combaterea Migraţiei Ilegale şi a 

Infracţionalităţii Transfrontaliere /

Biroul C.M.I.I.T. de la nivelul 

S.T.P.F.Vaslui/Comp.CMIIT şi Ture 

serviciu de la nivelul S.P.F. Huşi, Berezeni 

şi Fălciu

38 Derularea acţiunilor proprii şi în cooperare cu structurile cu 

atribuţii pe linia combaterii braconajului piscicol şi cinegetic 

în zona de competenţă.

I.T.P.F. Iaşi/

Serv. Combaterea Migraţiei Ilegale şi a 

Infracţionalităţii Transfrontaliere /

Biroul C.M.I.I.T. de la nivelul 

S.T.P.F.Vaslui/Comp.CMIIT şi Ture 

serviciu de la nivelul S.P.F. Huşi, Berezeni 

şi Fălciu

39 Asigurarea accesului la informaţii de interes public prin 

înregistrarea şi gestionarea petiţiilor şi C.R. depuse.

S.T.P.F.Vaslui/

S.P.F. Huşi, Berezeni şi Fălciu

Ianuarie-decembrie

Ianuarie-decembrie/

Permanent, pe timpul desfăşurării 

misiunilor specifice

I.T.P.F. Iaşi/

Serviciul Combaterea Migraţiei Ilegale şi a 

Infracţionalităţii Transfrontaliere /

Biroul C.M.I.I.T. de la nivelul 

S.T.P.F.Vaslui/Comp.CMIIT şi Ture 

serviciu de la nivelul S.P.F. Huşi, Berezeni 

şi Fălciu



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului) Instituția responsabilă (parteneri) Termen de realizare

40 Întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu 

I.P.J., B.C.C.O.A./S.C.C.O.A., I.G.I.-Serviciile de Imigrări, 

I.J.J., S.I.P.I., Unitatea Specială de Aviaţie în domeniul 

prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere, în 

vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării cu 

structurile M.A.I. 

41 Dezvoltarea cooperării interinstituţionale prin schimbul de 

date şi informaţii si punerea în aplicare a planurilor de 

cooperare încheiate cu autorităţile cu atribuţii la frontieră 

D.R.Vamale, Garda Financiară, D.S.P., Direcţiile Silvice, 

A.J.V.P.S., A.N.P.A. şi Autorităţile administraţiei publice 

locale.

42 Organizarea şi pregătirea acţiunilor coordonate de Agenţia 

Europeană de Management a fontierelor (Frontex) în cadrul 

structurilor I.T.P.F. Iaşi. Punerea în aplicare a Planurilor 

Operaţionale specifice misiunilor comune. 

Structurile operative S.T.P.F. Vaslui şi 

S.P.F. Huşi, Berezeni şi Fălciu

43 Participarea personalului şi a tehnicii de mobilitate terestră şi 

navală a I.T.P.F. în cadrul operaţiunilor comune şi a 

întâlnirilor de planificare şi evaluare a acestora de către 

Agenţia Frontex.44 Dezvoltarea cooperării internaţionale cu structurile similare 

din R.Moldova prin derularea misiunilor comune, schimbului 

de date şi informaţii, precum şi a cercetării în comun a 

evenimentelor de frontieră.

Ianuarie-decembrie/

Lunar

Obiectivul nr. 13 - Perfecţionarea sistemului de colaborare şi cooperare între structurile MAI, precum şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale în vederea gestionării eficiente a evenimentelor majore şi a situaţiilor de urgenţă

Obiectivul nr. 11 - Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului

I.T.P.F. Iaşi/

Serviciul Combaterea Migraţiei Ilegale şi a 

Infracţionalităţii Transfrontaliere /

Biroul C.M.I.I.T. de la nivelul 

S.T.P.F.Vaslui/

Compartimentele CMIIT şi Ture serviciu - 

S.P.F. Huşi, Berezeni şi Fălciu

Ianuarie-decembrie/

Permanent, pe timpul desfăşurării 

misiunilor specifice

Obiectivul nr. 12 - Gestionarea provocărilor migraționiste și securității frontierelor

Ianuarie-decembrie/

în momentul derulării operaţiunilor

I.T.P.F. Iaşi/

Biroul Relaţii internaţionale, Schengen şi 

Topogeodezie/

Biroul Logistic al S.T.P.F. 

Vaslui/Structurile operative din cadrul 

S.T.P.F. Vaslui şi S.P.F. Huşi, Berezeni şi 

Fălciu



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului) Instituția responsabilă (parteneri) Termen de realizare

45 Participarea la şedinţele consiliilor judeţene pentru situaţii de 

urgenţă şi alte situaţii operative.

I.T.P.F. Iaşi/

S.T.P.F.Vaslui /S.P.F.Huşi, Berezeni şi 

Fălciu

Ianuarie-decembrie/

ori de câte ori situaţia impune

46 Punerea în aplicare a planurilor de cooperare locale privind 

diferitele situaţii de urgenţă şi criză în vederea limitării 

efectelor cauzate de acestea.

I.T.P.F. Iaşi/

Serv. Management Operaţional/Centrul 

Operaţional de Coordonare/

Serv. Teritorial al Poliţiei de Frontieră 

Vaslui/Sectoarele Poliţiei de Frontieră 

Huşi, Berezeni şi Fălciu

Ianuarie-decembrie/

La solicitarea structurilor MAI 

specializate

47 Asigurarea participării efectivelor proprii în structurile 

constituite la nivelul MAI (grupa de coordonare, comandament 

operaţional, centrul operaţional de comandă, punct de 

conducere/comandă înaintat / mobil) şi desfăşurarea 

activităţilor pe această linie.

I.T.P.F. Iaşi/

Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 

Vaslui

Ianuarie-decembrie/

La solicitarea structurilor MAI 

specializate

48 Organizarea şi desfăşurarea de exerciţii cu forţe în teren, la 

nivelul subunităților de intervenție,  cu diverse teme pentru 

limitarea şi înlăturarea urmărilor unor situaţii de urgenţă

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

49 Organizarea şi desfăşurarea exerciţiului de protecţie şi 

intervenţie cu tema:    Intervenţia forţelor şi mijloacelor pentru 

limitarea şi înlăturarea urmărilor unui incendiu major produs la 

Mănăstirea Florești, urmat de un incendiu la fondul forestier 

ICJSU, ISUJ, IJJ, IPJ, APM, CJGM, 

CLSU SAJ, Dir.Silvică, IGAv

Trimestrul I

50 Organizarea şi desfăşurarea exerciţiului de protecţie şi 

intervenţie cu tema: Intervenţia forţelor specializate pentru 

limitarea şi înlăturarea urmărilor unui accident radiologic la 

Vama Albiţa 

CJSU, ISUJ, IJJ, IPJ, APM, CJGM, STPF, 

CLSU, MApN

Trimestrul II

Obiectivul nr. 14 - Gestionarea situaţiilor de urgenţă în scopul creşterii nivelului de siguranţă a cetăţeanului



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului) Instituția responsabilă (parteneri) Termen de realizare

51 Organizarea şi desfăşurarea exerciţiului de protecţie şi 

intervenţie cu tema: Intervenția forțelor și mijloacelor pentru 

limitarea şi înlăturarea urmărilor unui accident deosebit de 

grav, produs pe căile de comunicaţie feroviare – Gara Bârlad 

(riscuri secundare: a) accidente, avarii, explozii și incendii în 

activități de transport și depozitare produse periculoase și b) la 

alte obiective de risc chimic), cu punerea în aplicare a Planului 

roșu de intervenție

ICJSU, ISUJ, IJJ, IPJ,  UPU - SMURD, 

SAJ, CLSU, APM,CFR, CJGM

Trimestrul III

52 Organizarea şi desfăşurarea exerciţiului de protecţie şi 

intervenţie cu tema: Intervenţia forţelor şi mijloacelor pentru  

limitarea  şi înlăturarea urmărilor unui seism major care a 

afectat oraşul Negreşti (riscuri secundare: a) eșecul utilităților 

publice și b) accidente, avarii, explozii și incendii în activități 

de depozitare produse periculoase) pe amplasamentul unui 

obiectiv de tip SEVESO – Zone Gaz Vaslui.

CJSU, ISUJ, IJJ, IPJ, CLSU, SAJ, ISC, 

MApN

Trimestrul IV

53  Desfășurarea campaniilor naționale de informare și educare 

preventivă a populației având drept scop reducerea numărului 

de victime în situații de urgență .

I.S.U.J. Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

54 Deșfășurarea de activități de prevenire la unități administrativ 

teritoriale, instituții publice, operatori economici cu risc mare 

și foarte mare de incendiu, obiective care prezintă pericol de 

accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, 

obiective cu afluență mare de persoane.

I.S.U.J. Vaslui  trim. I, trim. II, trim. III și trim. IV 

Obiectivul nr. 15 - Prevenirea situaţiilor de urgenţă în scopul creșterii nivelului de siguranţă al cetăţenilor



Nr. 

crt.
Activitatea (pentru realizarea obiectivului)

Instituția responsabilă 

(parteneri)
Termen de realizare

1 Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul Acordurilor de cooperare între 

Consiliul judeţean Vaslui şi raioanele partenere din Republica Moldova

Consiliul Judeţean Vaslui
Trim I, II, III, IV

2 Sprijinirea proiectelor de dezvoltare locală a autorităţilor publice locale partenere 

din Republica Moldova 

Consiliul Judeţean Vaslui
Trim I, II, III, IV

3 Stimularea dezvoltării socio-economice a municipiului Huși prin întărirea 

parteneriatului cu unități teritoriale ale administrației locale din Republica 

Moldova

UAT Municipiul Huși Trim I, II, III, IV

4 Dezvoltarea cooperării internaţionale cu structurile similare din R. Moldova prin 

derularea misiunilor comune, schimbului de date şi informaţii, precum şi a 

cercetării în comun a evenimentelor de frontieră

Biroul Logistic al S.T.P.F. 

Vaslui/Structurile operative din 

cadrul S.T.P.F. Vaslui şi S.P.F. 

Huşi, Berezeni şi Fălciu

Ianuarie - 

decembrie/Lunar

CAPITOLUL NR. 16 - AFACERI EXTERNE

Obiectivul nr. 1 - Stimularea dezvoltării socio-economice a judeţului prin întărirea parteneriatului cu comunităţile locale din Republica 

Moldova


