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INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL VRANCEA 
COLEGIUL PREFECTURAL VRANCEA                       Anexa la Hotărârea nr. 3/26.02.2019 
 

Planul de acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în județul Vrancea a obiectivelor derivate din Programul de guvernare 2018-2020 
 
 

PRIORITĂȚI – OBIECTIVE PRINCIPALE INDICATORI TERMEN RESPONSABIL 

I. PROGRAMUL DE POLITICI PUBLICE PERIOADA 2019-2020 

1.1 Dotarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru a personalului 
din instituțiile publice. 

mii euro 31.12.2019 Servicii publice deconcentrate 
Autorități publice locale 

II. ECONOMIE. POLITICI  INDUSTRIALE. COMERȚ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE. PROTECȚIA CONSUMATORULUI 

2.1 Investitii străine : Total investiții 
Număr de firme străine înființate 

31.12.2019 Autorități publice locale prin 
activitatea de autorizare 

- Industrie 
- Agricultură 
- Electronice și IT 
- Alte domenii relevante 

mii euro   

2.2  Investiții românești: 
- Industrie 
- Agricultură 
- Electronice și IT 
- Alte domenii relevante 

Total investiții 
Număr de firme românești înființate 
mii euro 31.12.2019 

Autorități publice locale prin 
activitatea de autorizare 

2.3 Dezvoltarea instrumentelor de informare, educare și evaluare 
a gradului de satisfacţie a consumatorilor 

Nr. instrumente utilizate 
Nr. consumatori informați 

31.12.2019 Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor 

III. TURISM 

3.1 Investiţii demarate/ finalizate în turism Total investiții/ mii euro 31.12.2019 Autorități publice locale prin activ. 
de autorizare 

3.2 Programe/proiecte de promovare a locațiilor și serviciilor 
turistice 

Total număr programe/proiecte / mii 
euro 

31.12.2019 Autorități publice locale 

IV. POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM 

4.1. Susţinerea, în parteneriat public-privat, a şcolilor profesionale 
şi de meserii 

Număr de tineri absolvenți formați în 
meserii 

31.12.2019 Inspectoratul Școlar Județean 
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V. POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

5.1 Programe/proiecte privind promovarea incluziunii sociale şi 
combaterii sărăciei şi a discriminării, sprijinind persoanele 
defavorizate (inclusiv romi) să aibă acces la piaţa muncii şi să-şi 
îmbunătăţească starea de sănătate şi condiţia socială 

Total număr programe implementate 
sau în curs de implementare 

31.12.2019 Autorități publice locale 
 

5.2 Proiecte privind reducerea abandonului şcolar Total număr proiecte 
Număr de copiii înscriși și reintegrați 

31.12.2019 Inspectoratul Școlar Județean 

5.3 Crearea de noi locuri de muncă și măsuri pentru reintegrarea 
pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată 

Total număr locuri de muncă  
Total număr persoane reintegrate 

31.12.2019 Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 

5.4 Rata șomajului pe județ % 31.12.2019 Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

5.5 Persoane cu dizabilități / programe de sprijin  Total număr persoane/ programe 31.12.2019 Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

5.6 Noi locuri de muncă create  Total număr de locuri noi create 31.12.2019 Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

5.7 Persoane asistate social Total număr persoane 31.12.2019 Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială 

5.8 Programe privind construția locuinţe sociale destinate familiilor 
dezavantajate, victimele violenţei în familie, centrelor de criză 
pentru situaţiile de viol și dependenți de droguri  

Total număr locuințe/centre  înființate 31.12.2019 Autorități publice locale 

5.9 Înfiinţarea de centre pentru persoanele vârstnice Total număr de centre înființate şi 
număr persoane  beneficiare 

31.12.2019 Autorități publice locale 

5.10 Dialog social si parteneriat Nr. întâlniri tripartite  31.12.2019 Instituția Prefectului 



3 
 

 

VI. POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 

6.1 Sporirea calităţii actului educaţional prin crearea de 
competenţe şi abilităţi specifice economiei cunoaşterii, a mobilităţii 
personalului didactic şi de cercetare şi a dezvoltării armonioase 
prin educaţie fizică şi sport 

Valoare totală proiecte investiții în 
educație: 
-grădiniță 
-scoli 
-licee 
Număr elevi înscriși la școală 
Număr profesori din care, nr. profesori 
titularizaţi 

31.12.2019 Inspectoratul Școlar Județean  
 

Autorități publice locale 

6.2 Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie Total număr grădiniţe/număr copii 31.12.2019 Inspectoratul Școlar Județean 
Autorități publice locale 

6.3 Conectarea şcolilor la Internet prin conexiuni de mare viteză Total număr scoli / mii euro 31.12.2019 Inspectoratul Școlar Județean 
Autorități publice locale 

6.4. Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli Număr programe/campanii/proiecte/ 
prevenire/număr participanți 

31.12.2019 Inspectoratul Școlar Județean 
Inspectoratul de Poliție Județean 

VII. POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 

7.1 Reabilitare/ modernizare /extindere spitale județene, 
ambulatorii de specialitate, UPU, centre comunitare integrate 
medico-sociale. 

Total număr centre / mii euro 31.12.2019 Direcția de Sănătate Publică 
Autorități publice locale 

7.2 Investiţii în infrastructura spitalelor pentru creşterea accesului 
la serviciile furnizate pe toate palierele sistemului medical: 
îngrijirea primară, incluzând asistenţa comunitară, asistenţa 
ambulatorie şi asistenţa de urgenţă 

Total investiții/mii euro 31.12.2019 Direcția de Sănătate Publică 
Autorități publice locale 

7.3 Starea de sănătate a populației Total număr programe de sănătate 
aplicate/ număr personal medical/ 
număr de consultaţii acordate. 

31.12.2019 Direcția de Sănătate Publică 

7.4 Dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea asigurării 
transportului pacienților în condiții optime la unitățile medicale. 

Total număr ambulanțe/ mii euro 31.12.2019 Serviciul de Ambulanța Județean 

VIII. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 

8.1 Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare 
localitate din mediul rural  
(1.Sănătate: dispensar medical rural, centru medical de 
permanenţă;  

Total număr servicii publice asigurate  31.12.2019 Autorități publice locale 
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2.Educaţie: şcoli, grădiniţe, creşe;  
3.Apă – canalizare;  
4.Energie termică, electrică: iluminat public;  
5.Transport, drumuri: modernizare/reabilitare drumuri comunale, 
judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete; 
 6.Salubrizare;  
7.Cultură: cămin cultural;  
8.Culte: reabilitare lăcaş de cult;  
9.Sport: construcţie/modernizare baze sportive pentru sport de 
masă şi performanţă;  
10.Locuinţă: locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, locuinţe de 
serviciu pentru specialişti, clădiri cu risc seismic) 
8.2 Program investiţii în infrastructura socială în zonele rurale  Total investiții / mii euro 31.12.2019 Autorități publice locale 

8.3 Program investiții în termoizolarea locuințelor Număr clădiri în curs de reabilitare / mii 
euro 

31.12.2019 Autorități publice locale 

8.4 Program modernizare/reabilitare rețele edilitare Total km racordare servicii apă 31.12.2019 Autorități publice locale 

Total km  racordare servicii canalizare/ 
mii euro  

31.12.2019 Autorități publice locale 

Total km racordare servicii gaze 
naturale / mii euro 

31.12.2019 Autorități publice locale 

IX. POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ  

9.1 Acordarea subvențiilor pentru agricultură Număr cereri / Număr subvenții / mii 
euro 

31.12.2019 APIA-Centrul Județean 

9.2 Refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii Total  suprafaţă irigată(ha)/ mii euro 31.12.2019 ANIF – Fliliala Buzău-Moldova 
Sud 

9.3 Dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a 
precipitaţiilor 

Număr proiecte/programe / mii euro 31.12.2019 Structura teritorială din cadrul 
Ministerului Agriculturii 

9.4  Program de susţinere pentru produse deficitare Număr cereri / Nr beneficiari / mii euro 31.12.2019 Direcția pentru Agricultură 

9.5 Program de înfiinţare a centrelor de colectare şi procesare  
 

Total număr centre existente/ înființate/ 
mii euro 

31.12.2019 Direcția pentru Agricultură 

9.6 Program de încurajare activităţi din zona montană. 
Programele Fondul European pentru Garantare Agricolă și Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Total număr programe/ Număr 
beneficiari/ mii euro 

31.12.2019 Oficiul Județean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale 
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X. POLITICI DE MEDIU. APELE ȘI PĂDURILE 

10.1 Programe pentru protecția mediului ce privește parcurile 
naturale, conservarea biodiversității și a patrimoniului natural 

Total număr programe în derulare/ noi/ 
mii euro 

31.12.2019 Agenția pentru Protecția Mediului 

10.2 Program pentru monitorizarea si îmbunătăţirea calităţii 
aerului 

Total număr măsurători efectuate 31.12.2019 Agenția pentru Protecția Mediului 

10.3 Gestionarea deșeurilor Total număr gropi ecologice inființate/ 
mii euro 

31.12.2019 Agenția pentru Protecția Mediului 
Autorități publice locale 

10.4 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor 
de epurare a apelor uzate 

Total număr km rețele/ Total număr 
stații epurare / mii euro 

31.12.2019 Autorități publice locale 

10.5 Programe de împădurire Total număr programe în derulare/ 
număr hectare / mii euro 

31.12.2019 Directia Silvică 

10.6 Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care în prezent 
aceasta nu este asigurată. 
 

Total număr contracte/Număr hectare 31.12.2019  
Garda Forestieră  

XI. POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

11.1 Investiții în rețeaua rutieră:    

- Drumuri județene și centura ocolitoare a orașului Total număr km / mii euro 31.12.2019 Autorități publice locale 

- Drumuri comunale Total număr km / mii euro 31.12.2019 Autorități publice locale 

11.2 Reabilitarea/modernizarea/întreținerea rețelei de transport 
urban de călători 

mii euro 31.12.2019  

XII. CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI 

12.1 Sprijinirea colectivităţilor locale privind cresterea capacităţii 
instituţionale, bugetare si tehnice de încurajare, gestiune, 
protecţie si promovare a culturii locale si a patrimoniului cultural 
local si naţional  

Nr. programe implementate/ mii euro 
 

31.12.2019 Autorități publice locale 

12.2 Consolidarea structurilor de implementare a strategiei 
naţionale pentru romi la nivel local, prin realizarea unui parteneriat 
viabil între structurile administraţiei publice si comunităţile de romi 

Număr proiecte implementate în 
parteneriat / mii euro 

31.12.2019 Autorități publice locale 
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XIII. TINERET ȘI SPORT 

13.1 Dotarea unităților școlare cu baze sportive și cabinete de 
medicină sportivă 

Total număr baze sportive/cabinete de 
medicină sportivă / mii euro 

31.12.2019 Autorități publice locale 

13.2 Programe de susținere a tinerilor cu rezultate bune la 
competițiile sportive 

Total număr  programe/ număr tineri  
 

31.12.2019 Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret 

Autorități publice locale 

13.3 Promovarea unor  măsuri pentru tineri, prin care să fie 
asigurat tranzitul coerent de la sistemul educaţional către piaţa 
forţei de muncă. 

Număr absolvenți școli profesionale. 31.12.2019 Inspectoratul Școlar Județean 

 
 

 

PREFECT, 

Sorin-Ionel-Florin HORNEA 

 

 

 

 

 


