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  R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL VRANCEA  
______________________________________________________________________________ 
COLEGIUL PREFECTURAL VRANCEA          

 
 

PLANUL DE AC IUNI PE ANUL 2017, PENTRU REALIZAREA ÎN JUDE UL VRANCEA 
A OBIECTIVELOR DERIVATE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

 
 
 

FISCALITATE, BUGET 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
planifica i 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

1 
Îmbunătăţirea mediului de afaceri din 
România i creşterea bunăstării tuturor 
românilor 

Asistență de specialitate acordată 
contribuabililor în aplicarea Codului fiscal, 
Codului de procedură fiscală, Legii de 
înfiinţare a societăţilor comerciale, Legii 
evaziunii fiscale şi legislației cu caracter 
economic 

Nr. contribuabili 
care au beneficiat 
de asistență 

31.12.2017 

ef Administrația 
Județeană a 
Finanațelor 
Publice 

Îmbunătățirea gradului de colectare a 
veniturilor la bugetul general consolidat 
care să conducă la finanțarea cheltuielilor 
publice 

100% Grad de 
realizare a 
programului de 
încasări 

31.12.2017 

ef Administrația 
Județeană a 
Finanațelor 
Publice 



 

2 

Încurajarea conformării voluntare la plata 
obligațiilor fiscale 

% conformare 
voluntară la plata 
obligaţiilor fiscale 
% de depunere 
voluntară a 
declaraţiilor fiscale, 

31.12.2017 

ef Administrația 
Județeană a 
Finanațelor 
Publice 

Acțiuni de promovare a noilor acte 
normative 

Nr. acțiuni 
promovare 31.12.2017 

ef Administrația 
Județeană a 
Finanațelor 
Publice 

Reducerea evaziunii fiscale astfel încât să 
se asigure un mediu economic corect i 
echitabil pentru toți contribuabilii 

Sume atrase 
suplimentar 

31.12.2017 

ef Administrația 
Județeană a 
Finanațelor 
Publice 

Punerea la dispoziţia agenților economici 
a unui sistem informatizat pentru 
declararea mărfurilor la import, export şi 
tranzitarea acestora 

Nr. declaraţii 
vamale de import, 
export şi tranzit 
procesate 

31.12.2017 
Şef Birou Vamal 
de Interior 

Punerea la dispoziţia agenților economici 
a unui sistem informatizat pentru 
mi carea produselor accizabile în regim 
suspensiv de accize 

Nr. documente 
administrative de 
însoțire a 
produselor 
accizabile procesate 

31.12.2017 
Şef Birou Vamal 
de Interior 
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ECONOMIE 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
planifica i 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

1 
Implementarea politicilor industriale i 
în domeniul comerțului, în scopul 
generării cre terii economice 

Mediatizarea programelor naționale care 
vizează susținerea sectorului productiv i 
a comerțului, accesibile potențialilor 
investitori i/sau agenți economici din 
județ 

Nr. op. ec. 
beneficiari 
Nr. acțiuni 
promovare 

31.12.2017 
Prefectul 
județului  

2 
Dezvoltarea şi consolidarea drepturilor 
consumatorilor 

Îmbunătăţirea accesului la măsuri 
reparatorii simple, eficiente, rapide şi 
necostisitoare, inclusiv prin soluţionarea 
alternativă a litigiilor (SAL) ori 
soluţionarea online a litigiilor (SOL). 

Nr. petiţii 
soluţionate 
Procent petiţii soluţ. 
în favoarea 
consum.,% 
Val. despăgubiri 
către consumatori, 
lei 

31.12.2017 

Comisar ef, 
Comisariatul 
Județean pentru 
Protecția 
Consumatorului 

Utilizarea instrumentelor de informare cu 
privire la măsurile de protecţie a 
consumatorilor şi drepturile acestora, 
utilizarea unor produse şi servicii care le 
pot afecta viaţa, securitatea, sănătatea 
sau interesele economice 

Nr. acțiuni 
informare 

31.12.2017 

Comisar ef, 
Comisariatul 
Județean pentru 
Protecția 
Consumatorului 

Protecţia consumatorilor împotriva 
practicilor comerciale incorecte şi a 
riscurilor care pot afecta viaţa, sănătatea, 
securitatea  şi interesele economice 

Nr. acțiuni control  
Nr. sancţiuni, 
din care amenzi  
Valoare amenzi 
aplicate, lei 
Valoarea produselor 
cu risc oprite 
definitiv de la 
comercializare, lei 

31.12.2017 

Comisar ef, 
Comisariatul 
Județean pentru 
Protecția 
Consumatorului 

 
 
 
 



 

4 

FONDURI EUROPENE 
 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 

planifica i 
Termen de 
realizare Responsabil 

1 
Cre terea ratei de absorbție a 
fondurilor europene i a numărului de 
proiecte depuse 

Informarea potențialilor aplicanți asupra 
lansării tuturor call-urilor de proiecte, pe 
toate liniile de finanţare, atât pentru 
beneficiarii publici, cât şi pentru cei privaţi 

Nr. acțiuni 
informare 31.12.2017 

efii serviciilor 
publice cu 
atribuții în 
domeniul 
gestionării 
fondurilor 
europene 

 
 

 
 

MUNCĂ ȘI JUSTI IE SOCIALĂ 
 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 

planifica i 
Termen de 
realizare Responsabil 

1 Creşterea ratei de ocupare a forţei de 
muncă.   

Implementarea măsurilor pentru 
reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor 
de lungă durată 

Nr. măsuri = 7 
Nr. Beneficiari = 
3000 31.12.2017 

Director executiv 
Agenția 
Județeană 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă  

Îmbunătățirea pregătirii profesionale a 
specialiştilor pentru consiliere şi informare 
privind locurile de muncă pentru 
persoanele cu dizabilităţi. 

Nr. speciali ti= 9 

31.12.2017 

Director executiv 
Agenția 
Județeană 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă  

Stimularea participării pe piaţa muncii a 
persoanelor apte de muncă aflate în risc 
de excluziune socială 

Nr. măsuri  = 5 
Nr. Beneficiari = 
200 

31.12.2017 

Director executiv 
Agenția 
Județeană 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă  
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Descurajarea dependenţei de măsurile de 
asistenţă socială 

Nr. acțiuni control 

31.12.2017 

Director executiv 
Agenția 
Județeană 
pentru Plăți i 
Inspecție Socială  

2 
Combaterea fenomenului de munca 
nedeclarata 

Derularea de campanii de conştientizare 
i de controale tematice 

Nr. campanii 
Nr. acțiuni control 

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă  

3 
Consolidarea rolului instituţiei dialogului 
social, componentă fundamentală a 
statului de drept şi a democraţiei 

Asigurarea dezbaterii unor teme de 
interes pentru partenerii sociali în cadrul 
întrunirilor Comisiei de dialog social 

Nr. întruniri ale 
comisiei 
Nr. decizii adoptate 

31.12.2017 
Prefectul 
județului 
Vrancea 

4 

Implementarea veniturilor minime 
pentru asigurarea nivelului de trai 
minimal oricărui cetăţean aflat în 
situaţie de vulnerabilitate economică şi 
socială. 

Asigurarea operativă a accesului 
grupurilor vulnerabile la prestațiile sociale  Nr. beneficiari 31.12.2017 

Director executiv 
Agenția 
Județeană 
pentru Plăți i 
Inspecție Socială  

Întărirea capacităţii de control şi 
monitorizare a Inspecţiei sociale. Nr. acțiuni control 31.12.2017 

Director executiv 
Agenția 
Județeană 
pentru Plăți i 
Inspecție Socială  

5 
Dezvoltarea i implementarea unui 
sistem de pensii durabil 

Stabilirea i recalcularea drepturilor de 
pensie i a altor drepturi prevăzute de 
legi speciale 

Nr. decizii, din care 
de recalculare 31.12.2017 

Director executiv 
Casa Județeană 
de Pensii  

6 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
creşterea calităţii serviciilor oferite 
familiei 

Dezvoltarea serviciilor educaţionale şi de 
supraveghere din învăţământul preşcolar 
sau de îngrijire prin programe after-
school. 

Nr. centre 
Nr. beneficiari 31.12.2017 

Autoritățile 
administrației 
publice locale 



 

6 

Dezvoltarea reţelei de servicii de îngrijre  Nr. servicii 
Nr. beneficiari 31.12.2017 

Director general 
Direcția Generală 
de Asistență 
Socială i 
Protecția 
Copilului  
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Dezvoltarea serviciilor de consiliere în 
general şi a celor de consiliere familială în 
cadrul serviciilor publice de asistenţă 
socială de la nivelul primăriilor  

Nr. servicii 
Nr. beneficiari 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

7 Cre terea rolului femeii în societate Asigurarea dezbaterilor în cadrul Comisiei 
județene pentru egalitatea de şanse 

Nr. întruniri ale 
comisiei 
Nr. decizii adoptate 31.12.2017 

Director executiv 
Agenția 
Județeană 
pentru Plăți i 
Inspecție Socială 
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EDUCA IE 

 
Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni 
Indicatori 
planifica i 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

1 

Asigurarea unui învăţământ de calitate, 
în şcoli echipate corespunzător, care să 
conducă la modelarea intelectuală şi 
profesională a elevilor 

Reabilitarea / modernizarea clădirilor 
colare pentru ca toate unitățile de 

învățământ sa obțină autorizații de 
funcționare  

Nr. unități 
modernizate 
Nr. unități 
autorizate 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Asigurarea de mobilier şcolar şi dotări 
didactice (aparatură de laborator, 
biblioteci) moderne pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar 

Nr. unități dotate 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

2 
Dezvoltarea sistemului de educaţie 
timpurie 

Construirea/înființarea  de cre e, 
grădinițe i unități after school Nr. unități noi 31.12.2017 

Autoritățile 
administrației 
publice locale 

3 Cetățeni activi pe piața muncii 

Fundamentarea planurilor de şcolarizare 
în funcţie de nevoile pieţei muncii Nr. întâlniri CLDPS 31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

Extinderea educaţiei antreprenoriale de la 
şcolile vocaţionale şi tehnologice 

Nr. clase conform 
PLAI 

31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

4 
Promovarea profesioniştilor în 
managementul educaţional 

Asigurarea ocupării posturilor din 
managementul educațional pe bază de 
competențe 

Nr. concursuri 
organizate 
Nr. posturi ocupate 

31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

5 
Infrastructură modernă, mijloace 
didactice adecvate, care utilizează 
tehnologiile informării şi comunicării 

Construcţia sau reabilitarea unităţilor 
şcolare  

Nr. coli construite/ 
reabilitate 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Conectarea tuturor şcolilor la Internet 
prin conexiuni de mare viteză 

Nr. coli conectate 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Asigurarea întregului necesar de 
microbuze pentru transportul şcolar 

Nr. microbuze 
asigurate 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 
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Modernizarea procesului de predare-
învăţare cu ajutorul tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicării 

Nr. acțiuni dotare 
cu mijloace 
adecvate 

31.12.2017 

Autoritățile 
administrației 
publice locale 
Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

Dotarea bibliotecilor şcolare Nr. biblioteci dotate 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Crearea condiţiilor optime de studiu 
pentru elevii cu cerinţe speciale, prin 
adaptarea infrastructurii 

Nr. acțiuni 
accesibilizare 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

6 

Implementarea unor programe 
educaționale care să asigure condiții de 
dezvoltare i formare a copiilor până la 
majorat 

Sprijinirea iniţiativelor locale privind 
organizarea şi funcţionarea unor 
programe locale de ”Din nou la coală” 

Nr. beneficiari 31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

Creşterea gradului de calificare, în 
vederea scăderii şomajului în rândul 
tinerilor, prin Programul A Doua Şansă - 
învăţământ primar şi secundar inferior 

Nr. beneficiari 31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

Asigurarea implementării tuturor 
programelor sociale destinate elevilor 
aflați în situație de risc, pentru reducerea 
abandonului colar 

Nr. programe 
Nr. beneficiari 31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

7 Educație de calitate 

Desfă urarea de activități extraşcolare şi 
extracurriculare care, prin completarea 
programelor şcolare aprobate, să asigure: 
educaţia pentru sănătate, educaţia civică, 
educaţia cultural artistică şi ştiinţifică, 
educaţia ecologică, educaţia prin sport, 
educaţia rutieră, educaţia pentru 
dezvoltarea durabilă. 

Nr. activități 
Nr. copii implicați 31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 



 

9 

Creşterea calităţii actului educaţional, 
inclusiv prin realizarea evaluării periodice 
a unităţilor de învăţământ. 

Nr. inspecții 31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli Nr. acțiuni 
prevenire 31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

Inspector ef 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 

8 Excelenţa în educaţie 
Derularea de acțiuni specifice  adresate 
elevilor cu potenţial deosebit 

Nr. acțiuni 
Nr. elevi participanți 31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 
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SĂNĂTATE 

 
Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
planifica i 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

1 
Asigurarea infrastructurii adecvate 
desfă urării corespunzătoare a 
asistenței medicale de specialitate 

Modernizarea spitalelor pentru a asigura 
condiții optime actului medical i pentru a 
asigura accesul cetățenilor la servicii de 
sănătate la ei în județ 

Nr. unități 
modernizate 
Nr. echipamente 
asigurate 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 
Manageri spitale 

Modernizarea ambulatoriilor de 
specialitate, a unităților de primiri urgențe 
precum i a centrelor medicale integrate 
în scopul tratării cetățeanului cât mai 
aproape de casă 

Nr. unități 
modernizate 
Nr. echipamente 
asigurate 

31.12.2017 

Autoritățile 
administrației 
publice locale 
Manageri spitale 

Dezvoltarea capacităţii de răspuns pentru 
Serviciile de Ambulanţă şi SMURD 

Nr. ambulanțe noi 31.12.2017 

Autoritățile 
administrației 
publice locale 
Manager 
Serviciul de 
Ambulanță 
Județean 

2 
Asigurarea resurselor umane necesare 
desfă urării corespunzătoare a 
asistenței medicale de specialitate 

Organizarea de cursuri de perfecționare 
pentru personalul medical  

Nr. cursuri 
Nr. beneficiarici 
instruiti 

31.12.2017 
Director executiv 
Direcția de 
Sănătate Publică 

Asigurarea unor condiţii mai bune în 
vederea înfiinţării de cabinete medicale în 
zonele defavorizate sau în proximitatea 
unei zone populate de un număr 
semnificativ de cetăţeni care nu 
beneficiază de acces facil la servicii 
medicale 

Nr. cabinete noi 
înființate 

31.12.2017 

Autoritățile 
administrației 
publice locale 
Director executiv 
Direcția de 
Sănătate Publică 

3 
Creşterea accesului populaţiei la servicii 
de sănătate de bază 

Implementarea programelor naționale de 
sănătate 
 

Nr. 
beneficiari/program 
Sume 
cheltuite/program 

31.12.2017 
Director executiv 
Direcția de 
Sănătate Publică 
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ADMINISTRA IE PUBLICĂ 

 
Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
planifica i 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

1 
Asigurarea pachetului minim de servicii 
publice în fiecare localitate din mediul 
rural 

Sănătate: dispensar medical rural, centru 
medical de permanenţă 

% localităților din 
mediul rural în care 
este asigurat 
serviciul 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Educaţie: şcoli, grădiniţe, creşe 

% localităților din 
mediul rural în care 
este asigurat 
serviciul 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Apă - canalizare: conformarea cu ţintele 
obligatorii ale directivei apă-canal 
(91/271/CE) 

% localităților din 
mediul rural în care 
este asigurat 
serviciul 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Energie termică, electrică: iluminat public 

% localităților din 
mediul rural în care 
este asigurat 
serviciul 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Transport, drumuri: 
modernizare/reabilitare drumuri 
comunale, judeţene, străzi, zone 
pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete 

Nr. localități 
Nr. km drum local 
modernizat/reabilitat 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Salubrizare: conformare cu ţintele 
obligatorii 

% localităților din 
mediul rural în care 
este asigurat 
serviciul 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Cultură: cămin cultural 

% localităților din 
mediul rural în care 
este asigurat 
serviciul 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Culte: reabilitare lăcaş de cult Nr. lăca e cult 
reabilitate 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 
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Sport: construcţie/modernizare baze 
sportive pentru sport de masă şi 
performanţă 

% localităților din 
mediul rural în care 
este asigurat 
serviciul 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Locuinţă: locuinţe sociale, locuinţe pentru 
tineri, locuinţe de serviciu pentru 
specialişti, clădiri cu risc seismic 

% localităților din 
mediul rural în care 
este asigurat 
serviciul 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

2 
Exercitarea dreptului de proprietate 
publică şi privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale 

Acțiuni de inventariere şi atestare a 
bunurilor din domeniul public al unităţilor 
administrativ-teritoriale 

Nr. acțiuni 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Acțiuni ce vizează exercitare a dreptului 
de proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, şi anume: darea 
în administrarea, concesionarea, 
închirierea şi darea în folosinţă gratuită. 

Nr. acțiuni 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Acțiuni ce vizează exercitare a dreptului 
de proprietate privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, şi anume: darea 
în administrarea, concesionarea, 
închirierea şi darea în folosinţă gratuită. 

Nr. acțiuni 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

 
 



 

13 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 
 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 

planifica i 
Termen de 
realizare Responsabil 

1 
Acordarea în timp a subvențiilor pentru 
agricultură 

Analizarea cererilor de plată pe suprafață 
prezentate de agricultorii din județ Nr. beneficiar 31.12.2017 

Director executiv 
Agenția de Plăți 
i Intervenție 

pentru 
Agricultură-
Centrul Județean 

2 
Refacerea şi extinderea sistemului de 
irigaţii 

Continuarea lucrărilor de investiții în 
infrastructura de irigații 

Nr. obiective 
investiții 
%lucrări 
Suprafața deservită 

31.12.2017 

Director Agenția 
Națională de 
Îmbunătățiri 
Funciare-Filiala 
Buzău Modova 
Sud 

3 
Dezvoltarea sistemului naţional 
antigrindină şi de creştere a 
precipitaţiilor 

Continuarea lucrărilor de investitii la 
obiectivul „Unitatea de Combatere a 
Căderilor de Grindina Moldova 2-Vrancea 
i operaționalizarea acestuia 

% lucrări executate 
Nr. obiective 
operaționalizate 

31.12.2017 

Unitatea de 
Combaterea a 
Căderilor de 
Grindină Moldova 
2 Vrancea 

4 

Sprijinirea înființării centrelor de 
colectare şi procesare pentru 
legume/fructe i pentru unele produse 
de origine animală 

Desfă urarea de acțiuni de promovare i 
con tientizare asupra beneficiilor accesării 
programelor naționale în domeniu 

Nr. acțiuni de 
promovare = 20 

31.12.2017 

Director executiv 
Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

5 
Susținerea obținerii produselor agricole 
i zootehnice deficitare  

Desfă urarea de acțiuni de promovare i 
con tientizare asupra beneficiilor accesării 
programelor naționale în domeniu 

Nr. acțiuni de 
promovare = 40 31.12.2017 

Director executiv 
Direcția pentru 
Agricultură 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 
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Monitorizarea siguranței alimentelor de 
origine animală 

Nr. agenți 
economici controlați 
- 2739 
Nr. probe prelevate 
- 800 
Nr. situații de risc 
soluționate - 10 

31.12.2017 

Director executiv 
Direcția Sanitară 
Veterinară i 
Siguranța 
Alimentelor 

Monitorizarea siguranței alimentelor de 
origine nonanimală 

Nr. agenți 
economici controlați 
- 2658 
Nr. probe prelevate 
-449  
Nr. situații de risc 
soluționate - 10 

31.12.2017 

Director executiv 
Direcția Sanitară 
Veterinară i 
Siguranța 
Alimentelor 

Implementarea programului de certificare 
finală a loturilor de semințe 

44 operatori 
1400 ha 

31.12.2016 

Inspector ef, 
Inspectoratul 
Teritorial pentru 
Calitatea 
Semințelor i a 
Materialului 
Săditor 

Controlul i asigurarea calității 
materialului săditor pomicol înscris la 
multiplicare 

12 ha 31.12.2016 

Inspector ef, 
Inspectoratul 
Teritorial pentru 
Calitatea 
Semințelor i a 
Materialului 
Săditor 
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6 
Încurajarea agriculturii ecologice i a 
produselor tradiționale 

Înregistrarea i avizarea fi elor de 
înscriere în agricultura ecologică 

100% solicitări 
soluționate 31.12.2017 

Director executiv 
Direcția pentru 
Agricultură 

Atestarea produselor tradiţionale 
100% solicitări 
soluționate 31.12.2017 

Director executiv 
Direcția pentru 
Agricultură 

7 
Finalizarea procesului de restituire a 
proprietăţilor  funciare 

Eliberarea titlurilor de proprietate 
conform legilor fondului funciar 

Nr. titluri eliberate 
= 100 

31.12.2017 

Director executiv 
Oficiul de 
Cadastru i 
Publicitate 
Imobiliară 

8 Consolidarea pieţii imobiliare Înscrierea imobilelor în cartea funciară  Nr.operațiuni = 
10.000 31.12.2017 

Director executiv 
Oficiul de 
Cadastru i 
Publicitate 
Imobiliară 
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MEDIU, APE ȘI PĂDURI 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
planifica i 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

1 Creşterea semnificativă a reţelelor de 
apă curentă şi canalizare 

Abordarea investițiilor în alimentare cu 
apă i canalizare 

Nr. ob. investiții 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Monitorizarea surselor cu descărcare 
directă în apele de suprafață, aplicarea 
principiului ”poluatorul plăte te” prin 
controale la folosințe, conform HG 
472/2000 

Nr folosințe 
monitorizate 31.12.2017 

Director, 
Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor  

Implementarea Directivei 91/271/CEE 
prin monitorizare i întocmire programe 
etapizate la alimentările cu apă în sistem 
centralizat 

Nr. programe 
etapizate negociate 
i monitorizate 

31.12.2017 

Director, 
Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor 

2 
Managementul de eurilor i 
substanţelor periculoase 

Asigurarea colectării selective a de eurilor Nr. localități 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Asigurarea depozitării de eurilor în 
condiții de siguranță pentru mediu 

Nr. acțiuni control la 
spații de colectare 
i depozitare = 8 

31.12.2017 

Comisar ef 
Garda Națională 
de Mediu – 
Comisariatul 
Județean   

3 
Protecţia mediului prin conservarea 
biodiversităţii 

Supravegherea respectării contractelor de 
administrare al ariilor naturale protejate 
de către custozi 

Nr.actiuni control 31.12.2017 

Director executiv 
Agenția pentru 
Protecția 
Mediului  
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Implementarea masurilor si desfasurarea 
actiunilor programate pentru  realizarea 
proiectului „Implementarea celor mai 
bune practici pentru conservarea in-situ a 
speciei Canis lupus la nivelul Carpatilor 
Orientali” 

Nr. acțiuni 
programate/Nr. 
acțiuni realizate 

31.12.2017 

Director executiv 
Agenția pentru 
Protecția 
Mediului 

4 
Monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii 
aerului 

Monitorizarea integrată a calității 
atmosferei 

Nr. indicatori = 
35.520 31.12.2017 

Director executiv 
Agenția pentru 
Protecția 
Mediului  

Măsurători privind nivelul de zgomot in 
zonele aglomerate si la obiective social 
economice 

Nr. indicatori = 384 31.12.2017 

Director executiv 
Agenția pentru 
Protecția 
Mediului  

Supravegherea radioactivității factorilor 
de mediu efectuare analize conform 
programului standard 

Nr. indicatori = 
11.594 

31.12.2017 

Director executiv 
Agenția pentru 
Protecția 
Mediului  

5 Prevenirea şi gestionarea inundaţiilor 

Modernizarea infrastructurii de 
monitorizare şi avertizare a fenomenelor 
hidro-meteorologice severe în vederea 
asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor 
materiale  

Nr. acțiuni 
modernizare 31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul 
Județean pentru 
Situații de 
Urgență 

Îmbunătăţirea pregătirii personalului i a 
voluntarilor implicați în managementul 
riscului la inundații 

Nr. acțiuni pregătire 
Nr. participanți 31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul 
Județean pentru 
Situații de 
Urgență 

Asigurarea infrastructurii de apărare 
împotriva riscului la inundaţii 

Nr. obiective 
investiții 31.12.2017 

Director, 
Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor  
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6 Dezvoltarea durabilă a pădurilor 

Monitorizarea tăierilor ilegale, prin 
sistemele informatice operaționalizate i 
prin verificări şi controale în suprafeţele 
de pădure aparţinând tuturor categoriilor 
de proprietari  

Nr. acțiuni control = 
200 

31.12.2017 
Inspector ef, 
Garda Forestieră 
Foc ani 

Controlul circulaţiei materialelor 
lemnoase, al instalaţiilor de debitat 
material lemnos şi depozite, controale de 
exploatare a masei lemnoase şi verificări 
în vegetaţia din afara fondului forestier 
naţional (păşuni împădurite, perdele 
forestiere,etc.) 

Nr.acțiuni control = 
500 

31.12.2017 
Inspector ef, 
Garda Forestieră 
Foc ani 

Asigurarea pazei terenurilor forestiere 
4.100 contracte 
pază 

31.12.2017 
Director, Direcția 
Silvică 

Împădurire a terenurilor forestiere, a 
celor degradate, inapte pentru agricultură 
şi realizarea perdelelor forestiere de 
protecţie 

9 acțiuni 31.12.2017 

Director, Direcția 
Silvică 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

 
 
 
 

ENERGIE 
 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 

planifica i 
Termen de 
realizare Responsabil 

1 
Reabilitarea, modernizarea sau 
înlocuirea instalaţiilor existente, pentru 
creşterea eficienţei energetice 

Modernizarea liniilor electrice de 
alimentare i a echipamentelor de 
alimentare 

Nr. linii 
Nr. echipamente 
Nr. Km 

31.12.2017 

Director, 
Electrica SA-
Sucursala de 
Distribuție 
Foc ani 

2 
Reducerea pierderilor pe reţelele de 
transport şi distribuţie pentru creşterea 
competitivităţii 

Modernizari LEA j.t. şi branşamente  Nr. km jt; 
Nr. abonaţi 31.12.2017 

Director, 
Electrica SA-
Sucursala de 
Distribuție 
Foc ani 
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INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
planifica i 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

1 Refacerea retelei de drumuri nationale 
pe teritoriul judetului Vrancea  

Covoare asfaltice  
Tratament dublu invers  

Nr. km i % din 
lungimea totală a 
DN din județ 
 

31.12.2017 

ef Secția 
Drumuri 
Naționale 
Foc ani 

2 Refacerea retelei de drumuri județene  Covoare asfaltice  
Tratamente  

Nr. km i % din 
lungimea totală a 
DJ 
 

31.12.2017 
Consiliul 
Județean  

 
 

 
 
 

COMUNICA II. CONVERGEN Ă DIGITALĂ 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
planifica i 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

1 
Îmbunătăţirea actului de guvernare şi a 
serviciilor publice, predictibilitate, 
transparenţă şi e-Guvernare 

Dotarea autorităților publice locale din 
mediul rural i mic-urban cu facilități i 
unelte TIC standard (software, hardware, 
comunicații, site, specialist IT) 

Nr. acțiuni 
Nr. echipamente noi 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

Asigurarea facilității accesului on-line 
pentru cetățeni la serviciile publice  

Nr. acțiuni 
Nr. aplicații 
funcționale 

31.12.2017 
efii serviciilor 

publice 
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INTERNE 
 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 

planifica i 
Termen de 
realizare Responsabil 

1 
Prevenirea şi combaterea crimei 
organizate, a traficului ilicit de droguri 
şi a celorlalte substanţe interzise 

Desfă urarea de acţiuni operative sub 
coordonarea DIICOT în vederea 
combaterii fenomenului infracţional de 
trafic intern şi transfrontalier de droguri 

Nr. acțiuni operative  31.12.2017 
Inspector ef, 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Acţiuni de prevenire şi combatere a 
consumului de droguri în instituţiile de 
învăţământ gimnaziale şi liceale 

Nr. acțiuni 31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 

colar Județean 

2 Creşterea siguranţei cetăţeanului 

Documentarea calificată a grupărilor 
infracţionale specializate în furturi şi trafic 
ilegal cu autovehicule 

Nr. grupărilor 
infracţionale 
destrămate 
Nr. autovehicule 
recuperate 

31.12.2017 
Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Desfăşurarea de acţiuni punctuale 
destinate prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor stradale 

Nr.  infracţiuni 
stradale sesizate  
Nr. acţiuni 
organizate 
Nr. infracţiuni 
descoperite în 
flagrant  
Nr. contravenţii 
aplicate 

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Jandarmi 
Județean  

Asigurarea securităţii participanţilor şi a 
ordinii publice cu ocazia desfăşurării 
competiţiilor sportive 

Raportul dintre 
numărul misiunilor 
executate şi 
numărul misiunilor 
pe timpul cărora s--
au înregistrat 
incidente 

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Jandarmi 
Județean 
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Asigurarea pazei instituţiilor de învăţă-
mânt preuniversitar 

Nr. obiective 
asigurate cu pază 
umană 
Nr. obiective 
asigurate cu 
sisteme de alarmare 

31.12.2017 
Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Intensificarea activităților specifice 
circumscrise prevenirii si combaterii 
infracțiunilor stradale a faptelor 
antisociale, in zonele publice, in 
instituțiile de învățământ si mediul rural. 

Nr. patrule comune 
politie – 
jandarmerie; 
Nr. intervenții 31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Jandarmi 
Județean 

Intervenţia la apelurile telefonice prin 
S.N.U.A.U.112 

Procentul de 
intervenţie la 
apelurile de  
urgenţă ale 
cetăţenilor în 
mediul urban, sub 
10 minute 

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Intensificarea controalelor pe linia 
sistemelor de securitate la obiectivele 
economice, în vederea asigurării 
corespunzătoare a acestora 

Nr. controale 
efectuate 
Nr. obiective 
asigurate, din total 

31.12.2017 Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Documentarea calificată a grupărilor de 
infractori specializate în infracționalitatea 
contra patrimoniului  societăților 
comerciale, care prin modul de operare 
sau bunurile sustrase pot afecta temporar 
activitatea acestora 

Nr. grupări 
identificate i 
destrămate i 
activități preventive 
executate 

31.12.2017 Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Planificarea şi desfăşurarea de acţiuni 
preventive şi de impunere a legii pentru 
diminuarea nr. de accidente rutiere şi a 
consecinţelor acestora 

Nr. acţiuni 
organizate 

31.12.2017 Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
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Colaborarea cu autoritățile administrației 
publice locale pentru asigurarea 
infrastructurii corespunzătoare i a 
semnalizării aferente pentru fluidizarea 
traficului rutier 

Nr. acțiuni 31.12.2015 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Concentrarea activităţilor preventiv-
educative pe categoriile de participanţi la 
trafic vulnerabile sau cu comportament 
riscant (pietoni, teribilişti, mopedişti, 
biciclişti) 

Nr. acțiuni 31.12.2015 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
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CULTURĂ ȘI MINORITĂ I 
 

Nr. 
crt. Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 

planifica i 
Termen de 
realizare Responsabil 

CULTURĂ 

1 
Sprijinirea parteneriatului public-privat 
în desfă urarea actului cultural  

Sprijinirea partenerilor în vederea creşterii 
gradului de acces şi de participare la actul 
de cultură 

Nr. acțiuni în mediul 
rural 

31.12.2017 

Director executiv 
Direcția 
Județeană 
pentru Cultură  

Colaborare pentru organizarea 
programelor comemorative organizate la 
nivelul județului 

Nr. evenimente 31.12.2017 

Director executiv 
Direcția 
Județeană 
pentru Cultură 

Reabilitarea a ezămintelor culturale Nr. obiective 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

2 

Sprijinirea colectivităţilor locale pentru 
încurajarea, gestionarea, protecţia şi 
promovarea culturii locale şi a 
patrimoniului cultural local şi naţional 

Identificarea şi inventarierea de bunuri 
culturale mobile susceptibile de a fi 
clasate ca i bunuri de patrimoniu, 
deţinute de parohii, proprietari privaţi, 
instituţii publice de învăţământ, precum şi 
promovarea spre expertizare şi clasarea 
acestora 

Nr. inspecții   31.12.2017 

Director executiv 
Direcția 
Județeană 
pentru Cultură 

Colaborarea cu deținătorii, autorităţile 
publice locale şi judeţene, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul 
de Poliţie, Protoieriile din judeţ pe linia 
controlului, protejării şi promovării 
patrimoniului cultural al judeţului Vrancea 

Nr. acțiuni 31.12.2017 

Director executiv 
Direcția 
Județeană 
pentru Cultură 

Emiterea avizelor pentru intervenţiile 
asupra monumentelor istorice şi asupra 
imobilelor din zona de protecţie a 
acestora 

Nr. avize 31.12.2017 

Director executiv 
Direcția 
Județeană 
pentru Cultură 
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3 

Promovarea diversităţii culturale în 
scopul eliminării prejudecăţilor şi 
recunoaşterii valorilor comune 

Desfă urarea de activități culturale în 
comunitățile cu populație de etnie roma 

Nr. acțiuni 31.12.2017 

Instituția 
Prefectului 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

MINORITĂ I 

4 
Reducerea disparităților sociale ce 
vizează comunitatea roma  

Rezolvarea problemelor legate de dreptul 
de proprietate asupra terenurilor şi 
locuinţelor deţinute de romi 

Nr. acțiuni 
Nr. beneficiari 31.12.2017 

Autoritățile 
administrației 
publice locale 

implementarea unor programe de 
reabilitare a locuinţelor din zonele locuite 
de romi prin asigurarea energiei electrice, 
a apei potabile, a canalizării, a gazului 
metan, a salubrităţii 

Nr. acțiuni 
Nr. beneficiari 

31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

5 
Eficientizarea măsurilor ce vizează 
aspecte sectoriale  

Cre terea accesului pe piaţa muncii, prin 
masuri de combatere a omajului 

Nr. beneficiari = 
300 

31.12.2017 

Director executiv 
Agenția 
Județeană 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă 

Cre terea accesului la servicii medicale 
Nr. persoane luate 
în evidență la 
medici de familie 

31.12.2017 
Director executiv 
Direcția de 
Sănătate Publică  

Reducerea abandonului şcolar Nr. copii absolvenți 31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean  

Desfă urarea de programe de educaţie 
civică 

Nr. acțiuni în coli i 
comunități 

31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean  

Desfă urarea de acțiuni ce au în vedere 
prevenirea infracţionalităţii 

Nr. acțiuni în coli i 
comunități 

31.12.2017 
Inspector ef, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
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TINERET ȘI SPORT 

 
Nr. 
crt. 

Direc ii de ac iune Ac iuni Indicatori 
planifica i 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

1 

Promovarea educaţiei sportive în şcoli 
şi prezentarea beneficiilor obţinute prin 
practicarea unor activităţi sportive 
tuturor elevilor 

Înființarea de asociații sportive colare 
Nr. asociații 
înființate 31.12.2017 

Autoritățile 
administrației 
publice locale 
Director executiv 
Direcția 
Județeană 
pentru Sport i 
Tineret 

Susținerea competițiilor sportive colare 
Nr. competiții 
desfă urate 
Nr. participanți 

31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

Director executiv 
Direcția 
Județeană 
pentru Sport i 
Tineret 

Introducerea activităţilor sportive 
extraşcolare în programul săptămânal al 
elevilor 

Nr. activități 
Nr. participanți 

31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 

2 

Dezvoltarea şi susţinerea practicării 
continue a activităţilor fizice şi sportive 
cu implicarea administraţiei publice 
locale, mai ales în mediul rural 

Înființarea de noi baze sportive sau 
reabilitarea bazelor sportive existente 

Nr. acțiuni 31.12.2017 
Autoritățile 
administrației 
publice locale 

3 

Asigurarea egalităţii de şanse pentru 
tinerii proveniţi din medii dezavantajate 
(tineri din mediul rural, tineri cu 
dizabilităţi etc) 

Derularea programului a doua coală 
destinate grupurilor defavorizate 

Nr. programe 
Nr. beneficiari 

31.12.2017 

Inspector colar 
general, 
Inspectoratul 
colar Județean 
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Încadrarea unor tineri aflați sub riscul 
marginalizării sociale 

Nr. persoane 
încadrate = 15 

31.12.2017 

Director executiv 
Agenția 
Județeană 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă 

Finanțarea proiectelor depuse de 
organizațiile de tineret 

Nr. proiecte 
finanțate  

Director executiv 
Direcția 
Județeană 
pentru Sport i 
Tineret 

 


