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APROB: 
PREFECT, 

Cristian IONESCU 
 

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE JUDEȚEAN ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII 
PROGRAMULUI DE GUVERNARE  
 JUDEȚUL PRAHOVA - ANUL 2021 

 CAPITOLE CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2020-2024: 

 
FINANȚE PUBLICE 

 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova 
ECONOMIE, ANTREPRENORIAT ȘI TURISM 

 Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești 
MEDIU, APE ȘI PĂDURI 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova 
 Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Prahova 
 Garda Forestieră Ploiești 
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova 

TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 
 Direcția Regională de Drumuri și Poduri București - Secția Drumuri Naționale Ploiești 

DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE 
 Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ 
 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Prahova 
 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova 
 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova 

MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova 
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova 
 Casa Județeană de Pensii Prahova 
 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova 

SĂNĂTATE 
 Casa de Asigurări de Sănătate Prahova 
 Direcția de Sănătate Publică Prahova 

EDUCAȚIE 
 Inspectoratul Școlar Județean Prahova 

TINERET ȘI SPORT  
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

CULTURĂ 
 Direcția Județeană pentru Cultură Prahova 

AFACERI INTERNE 
 Inspectoratul Județean de Poliție Prahova 
 Inspectoratul pentru Situații De Urgență ”Șerban Cantacuzino” al județului Prahova 
 Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova 
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FINANȚE PUBLICE 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova 
Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective 
de 

guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 

al propriilor 
obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada 
ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 

al propriilor 
obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 
Publice 
Prahova 
 

Îmbunătățir
ea 
conformării 
voluntare 

Combaterea 
riscurilor de 
neconformare fiscală 

2021     Gradul de depunere 
voluntară a declarațiilor 
fiscal, pe tipuri de 
impozite – 95% 

Creșterea 
conformării 
voluntare 

2021     Gradul de conformare 
voluntară la plata 
obligațiilor fiscale–85% 

Creșterea calității 
serviciilor oferite 
contribuabililor 

2021     Procent din e-mail-uri, 
soluționate în maximum 
20 de zile – 100%    

Creșterea 
eficienței 
colectării 

Optimizarea 
proceselor de 
activitate și 
dezvoltare a 
sistemului de lucru 
electronic 

2021     Gradul de depunere 
electronica a declaratiilor 
100% 

Accelerarea 
informatizari
i AJFP 
Prahova 

Implementarea 
mecanismelor 
electronice demarate 
de ANAF (e-popriri etc.) 

2021     Gradul de implementare 
si utilizare la nivel local - 
100% 
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ECONOMIE, ANTREPRENORIAT ȘI TURISM 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești 

Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 

al propriilor 
obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada 
ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 

al propriilor 
obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Agenția 
pentru 
Întreprinderi 
Mici și Mijlocii, 
Atragerea de 
Investiții și 
Promovare a 
Exportului 
Ploiești 

1. Continuarea 
Programului 
Start-up 
Nation 
România 2018 

1.Verificarea și 
aprobarea 
deconturilor 
depuse de către 
aplicanti  
2.Eliberarea AFN-
uri 

1. 
31.12.2021 
 
 
 
2. 
31.12.2021 

    514 dosare 

2. Contractarea alocării financiare din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020: 

1. 
Implementare
a Programului 
microgranturi  

1.Verificarea și 
selecția 
beneficiarilor 
2.Monitorizarea și 
controlul 
beneficiarilor 

31.12.2021     La data prezentei, 
programul fiind în 
desfășurare, nu putem 
preciza numeric 
indicatorii 

2. 
Implementare
a Programului 
granturi 

1.Verificarea și 
selecția 
beneficiarilor 
2.Monitorizarea și 

31.12.2021     La data prezentei, 
programul fiind în 
desfășurare, nu putem 
preciza numeric 
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pentru capital 
de lucru  

controlul 
beneficiarilor 

indicatorii 

3. 
Implementare
a Programului 
granturi 
pentru 
investiții 
productive  

1.Verificarea și 
selecția 
beneficiarilor 
2.Monitorizarea și 
controlul 
beneficiarilor 

31.12.2021     La data prezentei, 
programul fiind în 
desfășurare, nu putem 
preciza numeric 
indicatorii 

4. 
Implementare
a Programului 
pentru 
promovare la 
export 

Funcție de 
atribuțiile și 
responsabilitățile 
care vor fi stabilite 
în prevederea 
legală 

31.12.2021     Ordinul de aprobare a 
schemelor de minimis 
pentru implementarea 
acestui program, pentru 
perioada 2021-2023, se 
află în procedura de 
avizare.  

5. 
Implementare
a Strategiei 
guvernamenta
le dedicată 
IMM-urilor și 
îmbunătățirii 
mediului de 
business din 
România în 
perioada 
2021-2027 

Funcție de 
atribuțiile și 
responsabilitățile 
care vor fi stabilite 
în strategie 

31.12.2021     OBS. 
Strategia 
guvernamentală nu a 
fost încă lansată 
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6. 
Implementare
a politicii 
publice pentru 
dezvoltarea 
IMM-urilor, 
bazată pe 
cercetare, 
inovare și 
digitalizare 

Funcție de 
atribuțiile și 
responsabilitățile 
care vor fi stabilite 
în strategie 

31.12.2021     OBS. 
Politica publică nu a fost 
încă lansată. 
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MEDIU, APE ȘI PĂDURI 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova 

 Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Prahova 
 Garda Forestieră Ploiești 

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova 
 

Nr 

crt 

Instituția 

implicată în 
realizare 

Obiective de 

guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 

specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 

de 
realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 

în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 

Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  

Plan 2021  

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada 

ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Agenţia 
pentru 
Protecţia 
Mediului 
Prahova 
 

Îmbunătățirea 
integrării politicii 
de mediu și a 
coerenței 
politicilor 
sectoriale din 
punct de vedere 
al aplicării 
principiilor 
dezvoltării 
durabile 

Cresterea 
implicarii 
autoritatii 
teritoriale de 
mediu in ceea ce 
priveste emiterea 
actelor de 
reglementare 

permanent     -Numar de acte de 
reglementare emise 
2700 

Cu ajutorul 
instrumentelor 
legislative- 
Directive, 
Regulamente si cu 
ajutorul 
instrumentelor 

permanent 
si la 
solicitarea 
Agentiei 
Nationale 
pentru 
Protectia 

    -numar de instalatii 
inventariate, care intra 
sub incidenta 
Directivelor :  
EPRTR, LCP, COV , 
SEVESO – 50 EPRTR, 4 
LCP, 33 COV, 13 
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tehnice- Standarde 
si limite de emisii, 
BAT-uri se 
realizeaza 
completarea 
datelor in  bazele 
de date nationale 
privind nivelul 
poluarii, inventarul 
poluantilor emisi –
EPRTR, inventarul  
instalatiilor mari 
de ardere, 
inventarul 
instalatiilor care 
utilizeaza solventi 
organici cu 
continut de 
compusi organici 
volatili si 
inventarul 
instalatiilor cu risc 
major si minor in 
care sunt implicate 
substante 
periculoase 
susceptibile de a 
provoca accidente 
majore 

Mediului, 
implicit a 
Comisiei 
Europene 

SEVESO 
-Raportare trimestriala –
inregistrare on 
line(SIM)-cu privire la 
instalatiile mari de 
ardere (LCP) –numar 
raportari - 4 
-Raportari anuale –
inregistrare on-line 
(SIM)-cu privire la 
instalatii COV si emisiile 
specifice EPRTR-numar 
raportari  - 1 
 

Continuarea 
investitiilor 
pentru 
gestionarea 
durabila a 
resurselor de 
apa si accesul 
populatiei la 

Sprijinirea 
proiectelor initiate 
de autoritatile 
locale, care 
respecta principiile 
dezvoltarii 
durabile, emiterea 
prompta a actelor 

permanent     -numar de acte de 
reglementare emise 
pentru investitii retele de 
canalizare si apa 
potabila - 30 
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servicii publice la 
standarde 
europene 
(canalizare si 
apa curenta). 

de reglementare  
pentru investitii de 
reparatii si 
intretinere retele 
de alimentare cu 
apa si canalizare 

Supravegherea 
calitatii  
factorilor de 
mediu 

APM Prahova 
supravegheaza 
calitatea factorilor 
de mediu, astfel: 
 calitate aer prin: 
-o retea de 
monitorizare 
automata- 6 statii 
automate 
 
- un autolaborator 
pentru indicatorii 
SO2/H2S ,BTEX, 
NO2/NH3 conform 
planului de 
monitorizari 
suplimentare; 
 
- un   analizor 
GASMET DX 4030 
pentru indicatorii- 
CO, fenol,amoniac, 
metanol, aldehida 
formica, benzen; 
 
-Statie mobila 
pentru indicatorii 
H2S si SO2 
 
 
- prelevare 

 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
Conform 
planului 
suplimentar 
de 
monitorizare 
 
 
 
 
 
Conform 
planului 
suplimentar 
de 
monitorizare 
 
 
 
 
Conform 
planului 

     
 
 
 
Numar analize 661680 
analize/an 
 
  
 
Numar analize 32256 
analize/an 
 
 
 
 
 
Numar analize 120 
analize/an 
 
 
 
 
 
Numar analize: 4032 
analize/an 
 
Numar prelevari: 125/an 
 
Numar analize: 25434 
analize/an 
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benzo(a)piren 
 
- 2 statii RA-
(radioactivitatea 
mediului Ploiesti si 
Babele) 
 
-  analize 
precipitatii  
 
-  analize de 
acustica conform 
planului propriu de 
monitorizare si la 
solicitarea 
agentilor ecoomici.  
 
Verifica si 
valideaza  
 hartile strategice 
de zgomot si 
planurile de 
actiune  
 
Elaborare si 
transmitere 
rapoarte: zilnice, 
saptamanale, 
lunare, 
trimestriale, 
semestriale, 
anuale 

suplimentar 
de 
monitorizare 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
Permanent 
 
Conform 
planului  
 
 
 
 
 
 
La 5 ani 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

Numar analize: 100 
analize/an 
 
Numar analize: 200 
analize/an 
 
 
Numar harti zgomot 
Lzsn, Lnoapte 
 (pe surse: trafic rutier, 
trafic feroviar, industrie) 
- 
 
 
buletine informative - 
365 buletine/an 
 
 
rapoarte RA – 365 
rapoarte /an 
 
numar informari 
saptamanale – 52 
informari/an 
 
Numar rapoarte lunare 
(120 rapoarte/an) 
 
Numar rapoarte 
trimestriale (8 
rapoarte/an) 
 
Numar rapoarte 
semestriale 
(2 rapoarte /an) 
 
Numar rapoarte anuale-
3/an 
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-Inventarierea 
activitatilor 
agentilor 
economici si 
introducerea in 
SIM a bazei de 
date in vederea 
elaborarii 
inventarului anual 
de emisii si a 
modelarii 
dispersiei 
poluantilor in 
atmosfera 
- Inventarierea 
emisiilor de 
SOx,NOx, PM de la 
Instalatiile mari de 
ardere 

Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestrial 

    Numar inventar emisii - 
1 
Numar operatori 
economici inventariati/ 
Numar surse de poluare 
inventariate  
 
Numar de instalatii 
verificate si validate-4 

Dezvoltarea și 
optimizarea 
Rețelei Naționale 
de Monitorizare 
a Calității Aerului 
(RNMCA). 

1. 6  statii 
automate de 
monitorizare, 
urmand a fi 
amplasata cea de-
a 7 statie-PH7, in 
zona Municipiului 
Campina 
benzo(a)piren 
 

Permanent     Numar analize – 
(acestea se vor regasi la 
capitolul supravegherea 
calitatii factorilor de 
mediu – reteaua de 
monitorizare automata 6 
statii + prelevare 
benzo(a)piren) 
 
 

Program pentru 
gestionarea 
siturilor 
contaminate 

Inventarierea 
siturilor potențial 
contaminate, dupa 
aparitia Legii 
nr.74/2019 

semestrial     Raportare semestriala 
catre ANPM  -2/an  

Îmbunătățirea 
managementului 
deșeurilor și 

Monitorizarea 
cantitatilor de 
deseuri colectate 

lunar 
anual 

    Numar de operatori de 
salubritate monitorizati 
(care colecteaza deseuri 
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substanțelor 
periculoase 

selectiv de catre 
operatorii de 
salubritate. 

municipale si asimilabile 
selectiv) - 1 
raportare/luna 
 
 
Cantitatea de deseuri 
colectate selectiv, 
monitorizata de APM- 1 
raportare/luna 
 
 
Numar raportari privind 
gestionarea deseurilor, 
in baza de date 
electronica SIM_SD - 1 
raportare/an 

Urmarirea 
respectarii 
Planurilor de 
eliminare a 
echipamentelor cu 
continut de PCB 
intocmite de catre 
agentii economici; 

anual     Numar de echipamente 
ce contin PCB eliminate 
anual, inventariate de 
APM- 1 raportare/an 
 
 
Numar raportari  privind 
gestionarea 
echipamentelor cu PCB, 
in baza de date 
electronica SIM_PCB, 
monitorizate de APM- 1 
raportare/an 

Monitorizarea 
fluxurilor specifice 
de deseuri: 
- cantitatile de 
ambalaje 
introduse pe piata 
interna de catre 
producatorii, 

anual     Numar de operatori 
economici care 
raporteaza pe fluxuri 
specifice de deseuri, 
inventariati la APM- 1 
raportare/an: 
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importatorii de 
produse ambalate;  
-cantitatile de 
uleiuri proaspete 
produse/  
importate/ utilizate 
si a cantitatilor de 
uleiuri uzate 
colecate si 
valorificate/elimina
te; 
- cantitatile de 
baterii uzate 
colectate, 
valorificate/tratate 
de agentii 
economici; 

Numar raportari privind 
gestionarea ambalajelor 
si deseurilor de 
ambalaje, in baza de 
date electronica 
SIM_Ambalaje- 1 
raportare/an 
 
 
Numar raportari  privind 
gestionarea uleiurilor, in 
baza de date electronica 
SIM_Uleiuri- 1 
raportare/an 
 
 
Numar raportari privind 
gestionarea bateriilor si 
acumulatorilor- 1 
raportare/an 

Verificarea 
amplasamentelor 
care intra sub 
incidenta directivei 
SEVESO, impreuna 
cu reprezentantii 
GNM CJ Ph si ISUJ 
PH; 

permanent     Numar de 
amplasamente SEVESO 
verificate de APM 
Prahova - 13 
 
 
Numar raportari  privind 
cantitatile de substante 
chimice prezente pe 
amplasament, exercitii 
efectuate conform PUI, 
masuri impuse prin 
actele de control, in 
baza de date electronica 
SIM_SEVESO-1 
raportare/an 
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Monitorizarea 
cantitatilor de  
substantele si 
preparate chimice 
produse, 
importate, utilizate 
de catre agentii 
economici din 
judet. 

anual     Numar de operatori 
economici care 
raporteaza gestiunea 
substantelor chimice la 
APM Prahova; - 80 
 
 
Numar raportari privind 
gestionarea substantelor 
si produselor chimice, in 
baza de date electronica 
SIM_SCP- 1 raportare/an 

Menținerea și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate și a 
serviciilor furnizate 
(împăduriri, 
coridoare 
ecologice etc.), 
situate în afara 
ariilor naturale 
protejate, în acord 
cu obiectivele 
europene în 
domeniu 

Consilierea 
si sprijinirea 
proiectelor 
in domeniul 
protectiei 
mediului, 
emiterea 
punctelor de 
vedere in 
procedura 
de 
reglementar
e cu 
respectarea 
legislatiei in 
vigoare 

    Numar puncte de vedere 
emise in procedura de  
reglementare - 1 
 

Extinderea 
suprafețelor de 
păduri, 
 creșterea 
eficienței serviciilor 
de mediu 
 oferite de 
acestea,  
combaterea 

Colaborarea 
cu Directia 
Silvica 
Prahova si 
cu 
custozii/adm
inistratorii 
ariilor 
naturale 

     
Numar planuri de 
management, 
regulamente avizate - 1 
 
Numar puncte de vedere 
emise in procedura de 
reglementare – 50 
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despăduririlor și  
asigurarea 
diminuării tăierilor 
ilegale de masă 
lemnoasă 
 

protejate in 
vederea 
asigurarii 
unui 
managemen
t conservativ 
in aceste 
zone; 
Participarea 
la procesul 
de elaborare 
a planurilor 
de 
managemen
t pentru 
zonele 
protejate; 
Verificarea si 
evaluarea 
adecvata a 
tuturor 
solicitarilor 
de scoatere 
din fond 
forestier in 
vederea 
realizarii 
unor 
obiective  in 
perimetrul 
zonelor 
protejate; 
Participarea 
in comisiile 
de 
constatare a 
pagubelor 
produse de 

Numar Declaratii Natura 
2000 emise pentru 
proiecte finantate din 
fonduri europene-5 
 
 
Numar comisii de 
constatare a pagubelor 
produse de vanat in 
culturi agricole - 30 
 
Numar autorizatii de 
vanatoare si de recoltare 
flora si fauna emise – 20 
 
Numar de raportari in 
baza de date online a 
autorizatiilor emise 
(1/an) 
 
Numar de raportari 
privind rezultatele 
actiunii de evaluare a 
populatiilor de carnivore 
protejate (1/an) 
 
Numar de raportari 
privind derogarile de la 
statutul de protectie al 
carnivorelor mari 
(1/semestru) 
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vanat in 
culturi 
agricole; 
Autorizarea 
actiunilor de 
recoltare 
flora/ fauna 
salbatica de 
catre 
persoane 
fizice/ 
juridice; 
Participarea 
la actiuni de 
educatie 
ecologica, 
informare si 
constientizar
e cu privire 
la 
biodiversitat
e; 
Implementar
ea masurilor 
din planurile 
de 
managemen
t aprobate 

Resemnificarea 
spaţiilor urbane 
prin încurajarea 
dezvoltării spaţiilor  
verzi 
Plantarea de 
arbori în imediata 
vecinătate a 
marilor aglomerări 

Emiterea de 
puncte de 
vedere 
pentru 
proiecte ce 
au legatura 
cu spatiile 
verzi 
Emiterea de 

    Numar puncte de vedere 
emise in procedura de 
reglementare – 7 
 
Numar avize pentru 
lucrari efectuate pe 
spatii verzi - 50 
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urbane în vederea  
construirii sau 
reabilitării 
centurilor verzi 
care ajută la 
filtrarea aerului din 
mediul  
urban 

avize pentru 
lucrari 
efectuate pe 
spatii verzi 

Dezvoltarea unui 
program de 
educatie ecologica 
pentru elevi si 
adulti, in vederea 
constientizarii 
importantei 
protejarii mediului 

Activitati de 
constientizar
e pentru  
elevii scolilor 
din judet, 
adaptate 
conditiilor de 
pandemie           
( informari 
transmise 
prin email si 
prin mass-
media) 

    Nr. actiuni de educatie 
ecologica, organizate de 
APM- 7 
 
Nr. participanti la 
actiunile de educatie 
ecologica – 80 
participanti 
 
Nr.comunicate de presa-
5 
 

Conformarea cu 
cerintele 
Convenţiei de la 
Aarhus cu privire 
la accesul la 
informaţie, 
participarea 
publicului la luarea 
deciziilor şi accesul 
la justiţie în 
probleme de 
mediu 

Raspunsuri 
la petitii si 
sesizari, 
informarea 
publicului 
prin 
intermediul 
website-ului 
propriu 

    Nr. petiții - 80;  
nr. Sesizări - 100;  
(numarul nu poate fi 
stabilit cu exactitate, 
fiind in functie de 
solicitarile din partea 
publicului) 
Nr. documente publicate 
prin intermediul web-
site-ului propriu- 500  
Raportari lunare 
referitoare la petitii: 12 
raportari/an 
Raport anual cu privire 
la implementarea Legii 
544/2001-1 raportare/an 
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Lista informatiilor de 
mediu detinute de 
institutiile publice-1 
raportare/an 

Susținerea și 
promovarea 
producției de 
energie din 
surse 
alternative, 
regenerabile și 
nepoluante 

Consilierea si 
sprijinirea 
proiectelor in 
domeniul 
protectiei 
mediului, emiterea 
actelor de 
reglementare cu 
respectarea 
legislatiei in 
vigoare 

permanent     Numar de consultatii si 
proiecte privind investitii 
in domeniul producerii 
energiei din surse 
alternative, regenerabile 
- 2 

Promovarea 
tehnologiilor 
curate, a 
tehnologiilor de 
captare și 
depozitare a 
CO2 (CSC) din 
gazele de ardere 
a cărbunelui, 
pilele de 
combustie și 
utilizarea 
hidrogenului ca 
vector energetic. 

Analizarea 
prompta a 
documentatiilor 
tehnice in vederea 
emiterii in termen 
a actelor de 
reglementare – 
acorduri de mediu 
si decizii etapa de 
incadrare- pentru 
investitiile care 
promoveaza 
productia de 
energie din surse 
regenerabile, a 
tehnologiilor 
curate 

permanent     Numar de consultatii si 
proiecte privind 
tehnologiile curate - 1 

2.  Garda 
Națională de 
Mediu - 
Comisariatul 
Județean 

I. Calitatea 
aerului și 
protecția 
atmosferei 

Calitatea aerului       

1.Inspecții 
planificate și 
neplanificate la  

31.12.2021     46 inspectii/Plan 
activitati 2021 
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Prahova 
 

instalațiilcare dețin 
surse importante 
de emisii 
industriale , 
instalații mari și 
medii de ardere , 
alte  activităţi cu 
impact asupra 
calității aerului  

2.Verificarea 
măsurilor stabilite 
in Planul de 
mentinere a  
calitătii aerului/ 
Planului de calitate 
a aerului  pentru 
păstrarea nivelului 
poluanţilor sub 
valorile-limită, 
respectiv sub 
valorile-ţintă şi 
pentru asigurarea 
celei mai bune 
calităţi a aerului 
înconjurător 

31.12.2021     14 inspecții/Plan 
activitati 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Păduri Trasabilitatea 
lemnului  

      
 

1. Inspecții pentru 
verificarea  
respectării 
Regulamentului 
995/2010 privind 
obligaţiile care 
revin operatorilor 
care introduc pe 
piaţă lemn şi 
produse din lemn 

31.12.2021     6/Plan activitati 2021 
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III. 
Managementul 
apelor si 
solului 

 Prevenirea 
inundațiilor, 
prevenirea 
degradării 
solului , 
protecția apelor   

      

1. Inspecții privind 
verificarea starii de 
salubrizare a a 
cursurilor de apă  

31.12.2021     10/Plan activități 2021 

2.Inspecții pentru 
verificarea 
respectarii 
legislatiei de catre 
societatile care 
opereaza 
balastiere/cariere/i
azuri piscicole cu 
extracţie agregate 

31.12.2021     20/Plan activitati 2021 

IV. Reciclare și 
economie 
circulară 

Managementul 

deşeurilor 

      

1.Inspecții pentru 
verificarea 
stadiului de 
realizare a 
măsurilor 
prioritare de 
guvernanţă privind 
gestionarea 
deşeurilor 
municipale 
(conform PNGD) si 
gradul de atingere 
a obiectivelor de 
reciclare pentru 
2020 

31.12.2021     104 inspecții/Plan 
activitati 2021 
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2.Inspecții pentru 
verificarea 
transferurilor  de 
deseuri conform 
Regulamentului CE 
nr. 1013/2006 

31.12.2021      
2 inspecții/Plan activități 
2021 
 

3.Inspecții pentru 
Verificarea 
operatori care 
colectează/ 
tratează deşeuri  

31.12.2021     12/Plan activitati 2021 

4.Inspecții pentru 
respectarea 
prevederilor 
legislaţiei privind 
VSU, acumulatorii 
uzaţi, anvelopele 
uzate 

31.12.2021     6/Plan activitati 2021 

5.Inspecții pentru 
verificarea  
respectării 
prevederilor 
Directivei privind 
DEEE  

31.12.2021     4/Plan activități 2021 

V. Situri 
contaminate și 

Reconstrucție 
ecologica  
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chimicale 1.Inspecții pentru 
verificarea 
stadiului realizării 
obligaţiilor de 
mediu privind 
închiderea şi 
urmărirea 
postînchidere de 
către operatorii  
depozitelor 
neconforme clasa 
“b” şi depozite 
industriale, care şi-
au sistat 
activitatea 
conform 
calendarului 
prevăzut în anexa 
5 la HG nr. 
349/2005 

31.12.2021     4/Plan activitati 2021 

Managementul 
Chimicalelor 

      

1.Respectarea 
prevederilor 
Regulamentului 
1906/2006 
(REACH) şi 
Regulamentului 
1272/2008 (CLP) 

31.12.2021     4 inspecții/Plan activități 
2021 

2.Verificarea 
respectării 
prevederilor  
Regulamentului 
528/2012 (biocide) 

31.12.2021     5 inspecții/Plan activități 
2021 
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3.Verificarea 
respectării 
prevederilor 
Regulamentului 
1005/2009 (SDSO) 

31.12.2021     1 inspecție/Plan activități 
2021 

4.Verificarea 
respectării 
prevederilor HG 
735/2006 (COV); 
HG 322/2013 
(EEE) și 
Regulamentului 
850/2004 (POPs) 

31.12.2021     2 inspecții/ Plan 
activitate 2021 

VI. 
Biodiversitate 
și arii 
protejate 

Biodiversitate și 
arii protejate 

      

1. Verificarea 
activităţilor 
desfăşurate în arii 
protejate  

31.12.2021     10 inspecții/Plan 
activități 2021 

3.  Garda 
Forestieră 
Ploiești 
 

Gestionarea 
durabilă a 
pădurilor 

Administrarea 
fondului forestier 
național, se 
urmărește 
încheierea de 
contracte de 
servicii silvice și 
preluări de 
suprafețe conform 
art. 16 din Legea 
nr. 46/2008-Codul 
silvic 

Permanent      100 contracte/300 ha 
 
 
 
 
 
 
 
500 proprietari 
necunoscuți/ 600 ha 

Amenajarea 
pădurilor 
Modul de 
gestionare a 
fondului forestier 
național se 

Permanent     Nr. ședințe3/ 500 ha 
suprafață cu 
amenajament care intră 
în vigoare în anul 2021 
 
Nr. ședințe 5/1500 ha la 
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reglementează 
prin 
amenajamente 
silvice 

care se va susține 
ședințe de preavizare a 
temelor de proiectare  

Asigurarea 
integrității fondului 
forestier național 

Permanent      4 documentații/1,0 ha 
suprafață scoasă din 
fond forestier/5,0 ha 
suprafață adusă în 
compensare 
10 documentații/9,00 ha 
prelungiri scoateri 
temporare 

Protecția pădurilor Semestrul I      Zonă de supraveghere 
- Păduri private -3500 

ha 
Suprafață propusă la 
combatere – 3000 ha  

Controlul 
aplicării 
regimului 
silvic 

Controale tematice  Permanent     Nr. controale - 50 

Controale de fond Permanent     Nr. controale – 5/ 
rezultatul controlului 

Controlul 
provenienței și 
circulației 
materialelor 
lemnoase 

Permanent     Nr. controale – 70/ 
rezultatul controlului 

Controale de 
exploatare 

Permanent      Nr. controale – 60/ 
rezultatul controlului 

Acțiuni comune 
”Scutul pădurii” 

Permanent      Nr. acțiuni: 20 

Controale privind 
implementarea 
”Due Diligence” 

Permanent     Nr. controale – 30/ 
rezultatul controlului 

Utilizarea 
durabilă a 
resurselor 

Controale la 
gestionarii 
fondurilor 

Permanent      Nr. controale – 43/ 
rezultatul controlului 
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cinegetice cinegetice ca 
urmare a 
solicitărilor 

Acțiuni de 
evaluare a 
efectivelor de 
vânat 

Semestrul I     43 acțiuni de evaluare în 
teren 

Controale privind 
îndeplinirea de 
către gestionari a 
măsurilor PPA  

Permanent      Nr. controale – 20/ 
rezultatul controlului 

4.  Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor 
Prahova 
 

Intretinere si 
Reparatii 
lucrari 
hidrotehnice 

Intretinere baraje, 
anexe, cai de 
acces, zone de 
protectie, instalatii 
hidromecanice. 

Sem.I-II 
2021 

    2000 mc terasamente 
6,8 mc lucrari din beton 
948 mp vopsitorii 
20 mp zugraveli 
250 Kg confectii metalice 

Reprofilari si 
decolmatari 
sectoare de 
albii 
amenajate 

Cosiri de vegetatie 
Taieri de vegetatie 
lemnoasa 

Sem.I-II 
2021 

    42,23 ha cosiri 
47200 mp taieri  

Lucrari pe 
sectoare de 
cursuri de apa 
neamenajate 

Igienizari cursuri 
de apa si taieri de 
vegetatie 
Reprofilari si 
decolmatari  

Sem.I-II 
2021 

    296 Km igienizari 
 
 
4,822 Km reprofilari 
40005 mc decolmatari 

Aparare 
Impotriva 
inundatiilor 

Verificarea starii 
tehnice si 
functionale a 
contructiilor 
hidrotehnice cu rol 
de aparare 
impotriva 
inundatiilor, de pe 
raurile interioare 

Sem.II  
2021 

    2 diguri 
1 baraj 
2 UAT-uri 

Observatii si 
masuratori 

Monitorizare si 
intretinere retea 

Sem.I-II 
2021 

    80253 masuratori 
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hidrologice hidropluviometrica 
si hidrogeologica 

Elaborare 
programe de 
gospodarire a 
apelor si 
sinteze 
bazinale, 
privind 
folosirea si 
protectia 
resurselor de 
apa 

Plan de folosire a 
apei in perioade 
hidrologice 
normale si de 
evacuare a apei 
uzate-Balanta apei 
Anuar de 
gospodarire a apei 
Raport tehnic de 
gospodarire a 
apelor subterane 

Sem.I-II 
2021 

    2 planuri 
 
 
 
 
 
1 anuar 
 
1 raport 
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TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Direcția Regională de Drumuri și Poduri București - Secția Drumuri Naționale Ploiești 

Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 

al propriilor 
obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada 
ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 

al propriilor 
obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Direcția 
Regională de 
Drumuri și 
Poduri 
București - 
Secția 
Drumuri 
Naționale 
Ploiești 

Modernizare 
drumuri  
naţionale. 
 
 
Lucrari si 
servicii de 
intretinere 
periodica la 
drumurile 
publice 
 
 
 
Lucrari si 
servicii de 
intretinere 
periodica la 
drumurile 

Consolidare 
versanti si 
refacere parte 
carosabila 
 
Reparatii 
poduri: 
 
 
 
 
 
 
 
Covor asfaltic 
BA16 cu frezare 
si executie strat 
de uzura 4 cm 
 

2024 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 

 
 
 
 

2021 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consolidare versanti si 
refacere parte carosabila 
- DN1A  
km 132+000-132+100 
 
Reparatii poduri : 
- DN1   km   42+995 
- DN1   km   89+313 
- DN1   km 105+195 
- DN1   km 114+886 
- DN1   km 135+332 
- DN1A km   55+326 
- DN1A km   79+194 
- DN1A km   90+086 
 
Covoare asfaltice: 
- DN1 km  119+000-
132+790; 
- DN1A km 119+854-
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publice 
 
 
 
 
Lucrari si 
servicii de 
intretinere 
curenta 
drumuri 
nationale: 
DN1;DN1A; 
DN1B; DN1D; 
DN71; DN72. 
 

 
 
 
 
 

Lucrari de 
intretinere 

curenta drumuri 
nationale (DN1; 

DN1A; DN1B; 
DN1D; DN71; 

DN72) 
 

 
 
 

 
 
 

2021 

 
 
 
 

133+100; 
- DN1B km 1+200- 
5+000; 
- DN1B km 25+500- 
47+245; 
 
- Reparatii imbr. 
asfaltice/ plombari gropi 
cu BA 16/ MASF 16; 
- Plombari gropi cu 
mixtura stocabila;  
- Aprovizionare mixtura 
stocabil-;  
-Colmatari fisuri la imbr. 
asfaltice; 
-Eliminare gropi cu 
material frezat; 
- Tratare tasari locale; 
- Aducere la profil 
acostamente prin taiere, 
completare cu balast, 
nivelat la cota;  
- Curatare/ decolmatare 
santuri, rigole; 
- Reparatii ziduri sprijin; 
- Aprovizionare/ montare 
semnalizare rutiera noua 
(stalpi, indicatoare, 
balize , stalpi de 
ghidare, parapet 
metalic+catadioptru 
parapet New Jersey); 
-Intretinere stilpi, 
indicatoare existente pe 
drum (revopsit, spalat, 
indreptat; 
 - Intretinere borne km 
/hm;  
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- Intretinere parapet de 
protectie (curatare, 
aducere la cota, 
reparare, revopsire); 
- Varuit plantatie rutiera 
si accesorii drum; 
- Cosire vegetatie zona 
drum si taiat lastaris; 
- Curatare pod, scari 
acces, casiuri, taluz, etc 
- Curatari si decolmatari 
podete;  
- Aprovizionare  Sare, 
nisip, clorura de calciu, 
produs ecologic; 
-Raspândire pe drum 
sare, nisip, clorura si 
produs ecologic pentru 
combatere polei; 
-Deszapezire manuala; 
- Deszapezire mecanica 
(utilaje terti si utilaje 
regie); 
- Informare privind 
starea drumului ( pe 
timp de vara/ iarna); 
- Demontare parazapezi; 
- Montare parazapezi;  
- Montare indicatoare 
(semnalizare de iarna); 
- Asigurare paza 
patrimoniu:  (regie si 
terti); 
- Executat marcaje 
rutiere: longitudinale si  
transversale; 
- Curatare carosabil de 
noroi si viituri, de 
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materiale rezultate din 
accidente rutiere; 
- Asigurare estetica 
rutiera, igienizare zona 
drum si locuri de 
parcare; 
- Intretinere plantatie: 
taiat ramuri pt. asigurare 
vizibilitate;     
- plantat puieti arbori si 
arbusti;  
- taieri de ridicare 
coroana arbori;   
- Defrisare arbori ;     
- Culturi de puieti arbori/ 
arbusti in Pepiniera 
Bratasanca, etc. 
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DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 

 
Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada 

ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Direcţia 
Judeţeană de 
Statistică 
Prahova  

Asigurarea 
informaţiilor 
statistice oficiale 
corespunzător 
nevoilor 
nationale şi 
Sistemului 
Statistic Naţional 
în convergenţă 
cu Programul 
Statistic 
European 

A) Colectarea, 
procesarea, 
validarea şi 
transmiterea 
datelor pentru 
cercetările 
statistice conform 
graficului 
cercetărilor 
statistice anuale şi 
infraanuale, în 
următoarele 
domenii: 
- agricultură, 
silvicultură, mediu; 
- industrie, 
investiţii, 
construcţii; 

Conform 
termenelor 

stricte 
prevăzute în 

Graficul 
cercetărilor 
statistice 

infra-anuale 
2021 şi 

anuale 2020 

    A) 1) Procent unități noi 
instruite: minim 5% 
(număr de unități 
instruite din unitățile 
active noi din eşantion / 
unități active noi din 
eşantion) 
2) Rată de erori 
rezultate în etapa de 
prelucrare a datelor: 
maxim 5% (număr 
indicatori eronați / 
număr total indicatori 
din lucrare) 
3) Rată corecții 
efectuate după validarea 
INS : maxim 5% (număr 
indicatori corectați / 
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- comerţ interior şi 
exterior; 
- turism, 
transporturi; 
- cercetare-
dezvoltare, 
inovare; 
- demografie, 
piaţa muncii; 
- nivel de trai, 
calitatea vieţii; 
- educaţie, cultură; 
-  sănătate s.a. 
B) Realizarea în 
condiţii de calitate 
şi la termenele 
stabilite în actele 
normative a 
activităţilor privind 
RGA 2020 
C) Realizarea în 
condiţii de calitate 
şi la termenele 
stabilite în actele 
normative a 
activităţilor privind 
RPL 2021 

total indicatori pe 
lucrare) 
4) Rata de 
nonrăspunsuri/lucrare : 
maxim 5% (număr 
nonrăspunsuri / număr 
unități din nomenclator) 
 
 
 
 
 
B) Gradul de îndeplinire 
a prevederilor incluse în 
calendarul de 
desfâşurare a 
activităţilor RGA2020 = 
100% 
 
C) Gradul de îndeplinire 
a prevederilor incluse în 
calendarul de 
desfâşurare a 
activităţilor RPL2021 = 
100% 
 
 

Asigurarea 
informaţiilor 
statistice oficiale 
corespunzător 
nevoilor 
nationale şi 
Sistemului 
Statistic Naţional 
în convergenţă 
cu Programul 

Diseminarea şi 
vizualizarea 
datelor statistice 
1.Elaborarea  de 
lucrări de analiză 
şi sinteză şi 
publicaţii statistice 
în conformitate cu 
principiile Codului 
de practici al 

Anual 
 

    1) Minim 2 publicaţii  
anual 
2) Minim 1 comunicat de 
presă lunar 
3) Număr de actualizări 
site realizate/ Număr de 
actualizări de realizat 
=100 % 
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Statistic 
European 

statisticilor 
europene 
2.Transmitere 
comunicate de 
presa 
3.Actualizarea 
permanentă a site-
ului instituţiei. 

 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Prahova 

 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova 
 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova 

Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 

Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada 

ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Inspectoratul 
Teritorial 
pentru 
Calitatea 
Semințelor și 
Materialului 

Implementare
a în teritoriu a 
politicii 
agricole a 
guvernului 
României / 

Înregistrarea  
operatorilor 
economici  

Permanent      Eliberare autorizaţii 
pentru producerea, 
prelucrarea şi/sau 
comercializarea 
seminţelor şi 
materialului săditor: 
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Săditor 
Prahova 
 

Asigurarea 
necesarului de 
seminţe al 
judeţului în 
condiţii aplicabile  
pieţei comune şi 
internaţionale a 
seminţelor 

Autorizaţii nou eliberate 
in 2021- 25 aut. 
Certificate de atestare 
profesională- 25  
Autorizaţii active (total) 
210 buc 
Monitorizarea 
operatorilor 
economici înregistati: 
Fişe de supraveghere / 
monitorizare: 130  
Autorizaţii retrase: 2 
autorizatii 

Monitorizare 
stocuri seminţe 
certificate 

30.06.2021 / 
30.12.2021 

    Înregistrarea 
declaraţiilor de stoc 
Stocuri de seminţe (lot / 
cantitate / nr. ambalaje) 
5 lot/3000 kg/5000 
ambalaje 
Loturi de seminţe 
reanalizate 100 loturi 
Loturi retrase de la 
comercializare-3 lot 

Monitorizarea 
pieţei locale a 
seminţelor 

Permanent      Controale operatori 
economici înregistati 
Contravenţii constatate-
2 contraventii 
Sancţiuni aplicate 2 
sanctiuni 
Loturi retrase de la 
comercializare 2 lot 
Controale pieţe, 
târguri şi oboare 
organizate 
Contravenţii constatate 
2 contraventii 
Sancţiuni aplicate 2 
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sanctiuni 
Loturi retrase de la 
comercializare 2 lot 

Elaborarea şi 
implementarea 
programului anual 
de multiplicare a 
seminţelor 

30.04.2021     Înregistrarea 
declaraţiilor de 
multiplicare 
Suprafaţă înscrisă la 
multiplicare (ha) 2200 
ha 

31.12.2021     Efectuarea 
controlului în camp al 
culturilor semincere, 
în conformitate cu 
prevederile legislaţiei 
naţionale aplicabile 
Suprafaţă înscrisă la 
multiplicare (ha)2200 ha 
Producţie admisă în 
camp (to) 5500 to 
Operatori multiplicatori 
controlaţi (nr) 45 
Agricultori  multiplicatori 
controlaţi (nr) 45 
agricultori 
Parcele controlate (nr) 
650 parcele 

Certificarea oficială 
a loturilor de 
seminte 

Permanent      Înregistrarea 
declaraţiilor de 
certificare  
Loturi de seminţe 
(cantitate / nr. 
ambalaje) 500 lot/ 
80000 ambalaje 
Eliberare etichete 
oficiale  
Închiderea oficială a 
loturilor de seminţe 
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75000 etichete 
Înregistrarea 
solicitării de 
eşantionare  
Loturi de seminţe 
certificate (cantitate / 
nr. ambalaje / nr. 
etichete oficiale)400 lot 
Elaborarea proceselor 
verbale de eşantionare 
100 procese-verbale 
Eşantionarea loturilor 
de seminţe 
Eşantioane  de laborator 
prelevate (total / oficiale 
/ informative) 500 
esantioane 
Testarea calităţii 
seminţelor  
Determinări de laborator 
efectuate (Total / 
G/P/U/SS/MMB/ALTE) 
1100 determin. 
Loturi de seminţe 
certificate (specie / soi / 
categorie / cantitate / 
nr. ambalaje / nr. 
etichete oficiale / 
interval de etichete 
atribuit) 500 loturi 
Documente de calitate 
eliberate 600 DOCS 

Reambalarea sub 
supraveghere 
oficială a loturilor 
de semin ţe 

Permanent      Înregistrarea 
declaraţiilor de 
reambalare 
Loturi de seminţe 
reambalate (specie / soi 
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/ categorie / cantitate / 
nr. ambalaje / nr. 
etichete oficiale / 
interval de etichete 
atribuit) 100 loturi 
Eliberare etichete 
oficiale 
Închiderea oficială a 
loturilor /ambalajelor 
reambalate 1000 
ambalaje 
Prelevare eşantioane 
martor 600 esant. 

Monitorizare 
importuri seminţe 

Permanent      Înregistrarea 
notificărilor de import 
Loturi de seminţe 
importate (specie / soi / 
categorie / cantitate / 
nr. ambalaje / Ţara de 
origine/ etc) 2 loturi 

Întărirea 
capacitătii 
institutionale 
a ITCSMS  

Acreditarea oficială 
a laboratorului 
pentru testarea 
seminţelor 

30.04.2019     Actualizarea şi 
implementarea 
versiunii curente a 
Manualului Calităţii 
Proceduri operaţionale 
de system (PGS): 12 
Proceduri generale 
operaţionale (PGO): 33 
Instrucţiuni generale de 
lucru (IGL): 45 
Monitorizarea 
personalului 
Fişe monitorizare analişti 
de laborator: 120 fise 
Fişe monitorizare 
eşantionori oficiali: 120 
Menţinerea 
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sistemului propriu al 
calităţii 
Analize de management: 
4 analize 
Audituri interne: 13 
audituri 

Îmbunătăţirea 
continuă a 
activităţii 

Permanent      Instruirea continuă a 
personalului  
Instruiri interne: 3 
instruiri 
Instruiri organizate de 
INCS: 1 instruire 
Cursuri formare analişti 
laborator: 1 curs 
Cursuri formare analişti 
auditori laborator 1curs 
Cursuri formare 
manager calitate: 1 curs 
Verificarea 
rezultatelor activităţii 
Participarea la 
Programul testelor de 
referinţă: 3 teste 
Verificarea puritătii 
varietale a în 
postcontrol: 3 testari 

2.  Direcția 
Sanitară 
Veterinară și 
pentru 
Siguranța 
Alimentelor 
Prahova 

Apărarea 
sănătăţii 
animalelor și 
păstrarea 
indemnităţii 
teritoriului 
judeţului 
Prahova  la 
boli infecto-
contagioase 
declarabile și 

-acţiuni de  
depistare și 
profilaxie specifică 
faţă de bolile 
infecto-
contagioase 
supuse declarării și 
notificării oficiale; 
 
-supravegherea 
sanitară 

Permanent     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-recoltări probe de 
sȃnge-97.000 probe 
 
-tuberculinări – 320.000 
vaccinări 
 
 
 
-recoltări lapte, carne și 
organe de la animalele 
sacrificate și  bolnave – 
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notificabile veterinară, prin 
examene de 
laborator a stării 
de sănătate a 
animalelor prin 
recoltării  probe de 
sȃnge, lapte, 
carne și organe de 
la animalele 
sacrificate și 
moarte; 
 
-eradicarea tuturor 
focarelor de boli 
declarate prin 
realizarea 
măsurilor stabilite 
în „Planul de 
măsuri pentru 
combaterea și 
eradicarea bolilor 
infecto-
contagioase” 
 
-supravegherea 
sanitară veterinară 
a circulaţiei 
animalelor pe 
teritoriul Romȃniei, 
precum și a celor 
provenite din  
comerţ 
intracomunitar și 
import/export. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.000 probe 
 
-Acţiuni de profilaxie 
(vaccinări)/ depistări boli 
– 356.996  vaccinări 
 
 
 
 
 
 
Eradicarea (stingerea) 
tuturor  focarelor de boli 
infectocontagioase 
/parazitare  
Aici nu putem prognoza 
numărul focarelor de 
boli ce vor aparea în 
anul 2021 
 
 
 
 
 
 
Verificarea și 
supravegherea 
exporturilor/schimburilor 
intracomunitare de  
animale – 50.000 capete 
animale exportate și 
70.250  capete animale 
intrate/ieșite prin comerţ 
intracomunitar 

Apărarea 
sănătăţii 
publice. 

-verificarea și 
controlul tuturor 
unităţilor  

 
 
 

    
 
 

- Controlul unităţilor 
autorizate/înregistrate 
privind respectarea 
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autorizate/înregistr
ate sanitar 
veterinar și pentru 
siguranţa 
alimentelor privind 
respectarea 
condiţiilor specifice 
de igienă; 
 
-verificarea calităţii 
și salubrităţii 
produselor 
alimentare de 
origine animală și 
nonanimală, prin 
efectuarea 
examenelor de 
laborator la 
probele recoltate, 
în cadrul 
Programului 
strategic anual 
precum și cele 
recoltate de 
operator în 
programul de 
autocontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 

 
 
 
 

condiţiilor de igienă – 
8.000  controale 
 
 
 
 
 
 
 
Efectuarea de examene 
de laborator la probele 
recoltate – 10.000 probe 
cu 32.250 analize; 
 
 

Încadrarea în 
prevederile  
bugetare 
alocate și 
creșterea 
veniturilor 
proprii. 

-realizarea și 
finalizarea 
proiectelor din 
fonduri 
interne/externe; 
-creșterea 
veniturilor proprii 
obţinute din 
activitatea de 
laborator prin 

Permanent     Creșterea veniturilor 
proprii prin extinderea 
metodelor de analiză 
acreditate – 7.500.000 
lei 
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extinderea 
metodelor de 
analiză acreditate 

Verificarea 
documentaţiil
or transmise 
de operatori în 
vederea 
eliberării de 
notificări 
/negaţii , 
inclusiv  
notificări 
finale 

Conform 
protocolului 
încheiat între 
APDPR și ANSVSA   
se vor  elibera 
Notificări și negaţii 
necesare acordării 
sprijinului financiar 
nerambursabil prin 
Programul 
Naţional pentru 
Dezvoltare Rurală 
pentru investiţiile 
care vizau 
produsele 
alimentare de 
origine animală/ 
nonanimală în 
baza unor 
documentaţii 
depuse la sediul 
D.S.V.S.A. 
Prahova. 

Permanent    Eliberarea de  Notificari 
si negatii necesare 
sprijinului financiar 
nerambursabil, conform 
protocolului incheiat 
intre APDRP / AFIR   

 

Eliberarea de  Notificări 
și negaţii necesare 
sprijinului financiar 
nerambursabil, conform 
protocolului încheiat 
între APDRP / AFIR  - 50 
notificări și 75 negaţii 
 

3.  Agenția de 
Plăți și 
Intervenție 
pentru 
Agricultură 
Prahova 

Creşterea 
numărului de 
cereri unice de 
plată depuse/ 
primite în 
perioada în 
care nu se 
aplică 
penalităţi; 
efectuarea 
controlului 

Pregătirea 
campaniei de 
informare a 
fermierilor privind 
primirea cererilor 
unice de plată 
campania 2021 și 
a cererilor de 
sprijin măsura 8 - 
„Sprijin pentru 
prima împădurire 

Iunie 2021     Numărul acțiunilor de 

informare organizate; 

Suprafaţa 
eligibila/suprafaţa 
agricolă la nivel de 
UAT ; 
 

Ponderea numărului de 

cereri eligibile din 
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administrativ 
şi pe teren în 
perioada 
optima; 
acordarea 
avansului şi a 
plaţilor finale 
în timp util a 
subvenţiilor 
pentru 
agricultură. 

şi crearea de 
suprafeţe 
împădurite”,  și 
măura 15 - 
„Servicii de 
silvomediu, servicii 
climatice și 
conservarea 
pădurilor” 

numărul total de cereri 

primite; 

Scăderea numărului 
notificărilor la controlul 
preliminar şi a 
inconsistenţelor /erorilor 

Primirea și 
prelucrarea 
cererilor unice de 
plată campania 
2021 și a cererilor 
de sprijin pentru 
măsurile 8 și 15 

Iunie 2021     Suprafața solicitată 
pentru sprijin în 
campania 2021 față de 
campania anterioară; 
Reducerea ratei de 
eroare. 
Ponderea numărului 
cererilor eligibile din 
totalul cererilor primite. 
Numărul redus al 
notificărilor la controlul 
preliminar, al 
inconsistențelor /erorilor. 

Finalizarea 
autorizării la plata 
a cererilor unice 
de plată aferente 
Campaniei 2020 
 

30.06.2021     Ponderea numărului 

cererilor autorizate la 

plată din numărul total 

al cererilor primite 

Efectuarea 
controlului 
administrativ, 
inclusiv control 
preliminar al 
cererilor unice de 
plată, 
eşantionarea 
acestora pentru 

01.06.-
01.07.2021 

    Scăderea numărului 

notificărilor la controlul 

preliminar şi a 

inconsistenţelor /erorilor 
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controlul la faţa 
locului, precum şi 
transmiterea 
eşantioanelor. 

Efectuarea 
controlului la faţa 
locului pentru 
cererile unice de 
plată eşantionate. 

01.07.-
01.10.2021 

    5% din totalul 
beneficiarilor care depun 
cereri în cadrul schemei 
de plată de bază sau al 
schemei de plată unică 
pe suprafață (Reg. 
809/2014) 

Plata avansului 
pentru anul de 
cerere 2021 

Începând cu 
16.10.-

30.11.2021 

    100% din cererile 

eligibile dupa controale 

Plata finală ca 
diferenţă între 
cuantumul calculat 
şi cuantumul 
acordat în avans 
pentru anul de 
cerere 2021 

02.12.2021-
30.06.2022 

    100% din cererile 

eligibile dupa controale 

Acordarea de 
sprijin financiar 
producatorilor 
agricoli din 
sectorul vegetal si 
zootehnic - 
Acordarea de 
ajutoare specifice 

Periodic     Ponderea numărului  

cererilor autorizate la 

plata din numărul total 

al cererilor primite  
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MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova 
 Casa Județeană de Pensii Prahova 

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova 

Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada 

ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă 
Prahova 

 

Profesionaliza
rea activității 
IM și 
descurajarea 
încălcării 
legislației în 
domeniul 
relațiilor de 
muncă 

Efectuarea de 
controale tematice 
privind 
respectarea 
prevederilor art. 
16 alin. 1 din 
Legea nr. 
53/2003- Codul 
Muncii și ale HG 
nr. 905/2017 
privind registrul 
general de 
evidență a 
salariaților 

lunar     10 controale/inspector 
de muncă din cadrul 
Biroului control muncă 
Nedeclarată, lunar 
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Efectuarea de 
controale privind 
verificarea 
respectării 
normelor privind 
timpul de muncă, 
acordarea 
drepturilor 
salariale, protecția 
maternității la 
locul de muncă 

lunar     6 controale/inspector de 
muncă din cadrul 
Serviciului Control Relații 
de Muncă, lunar 

Întărirea 
cooperării 
interinstituționale  
cu structurile 
teritoriale ale IGI 
prin schimb de 
informații și 
efectuarea de 
controale comune 
pentru 
identificarea  
cazurilor de muncă 
nedeclarată, 
precum și cu 
privire la 
respectarea  
condițiilor angajării 
cetățenilor străini 

trimestrial     6 acțiuni la nivel de 
inspectorat/trimestru 

Realizarea unor 
acțiuni de 
conștientizare a 
angajatorilor 
privind 
dezavantajele 
muncii 
nedeclarate, 

semestrial     1 acțiune de 
conștientizare la nivel de 
Inspectorat/semestru 
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protecția 
cetățenilor români 
care lucrează în 
străinătate, 
utilizarea muncii în 
regim zilier, 
protecția 
maternității la 
locurile de muncă, 
angajarea 
cetățenilor străini 

Îmbunătățirea 
dialogului cu 
partenerii sociali la 
nivelul județului  
Prahova prin 
organizarea de 
ședințe de Consiliu 
Consultativ 
tripartit  

trimestrial     1 ședință la nivel de 
Inspectorat/trimestru 

2.  Agenţia 
Judeţeană 
pentru 
Ocuparea 
Forţei de 
Muncă 
Prahova 
 
 

Creşterea 
gradului de 
ocupare si a 
competentelor 
profesionale 
ale 
persoanelor in 
cautarea unui 
loc de munca 
pe piata 
interna a 
muncii, prin 
implementare
a masurilor 
prevazute in 
Strategia 
Nationala 

Creșterea șanselor 
de ocupare a 
persoanelor aflate 
în căutarea unui 
loc de muncă 

2021     Medierea muncii  
Număr persoane noi 
cuprinse in servicii de 
mediere a locurilor de 
munca vacante: 13000 
Total persoane ocupate: 
10000,  
Total persoane ocupate 
prin medierea muncii,din 
care: 
- medierea prin 
incadrarea in locuri de 
munca pe perioada 
nedeterminata: 6000 
- medierea prin 
incadrarea in locuri de 
munca pe perioada 
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pentru 
Ocuparea 
Fortei de Muca 
2014-2020 

nedeterminata: 3000 

    Medierea muncii 
Organizarea de burse 
ale locurilor de munca: 2 
- Număr persoane în 
căutarea unui loc de 
muncă. Participanți: 
300/ bursă 
- Locuri de munca 
oferite: 500 
- Număr persoane 
incadrate in urma 
selectiilor desfasurate in 
cadrul burselor de locuri 
de munca: 10 

    Informare şi 
consiliere 
profesională 
Număr persoane noi 
cuprinse in servicii de 
informare si consiliere 
profesională: 13000 

    Formare profesională 
Număr șomeri 
participanti la programe 
de formare profesională: 
500 
Număr someri ocupati in 
urma absolvirii 
programelor de formare 
profesionala: 150 

    Completarea 
veniturilor somerilor 
care se incadreaza 
inainte de expirarea 
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indemnizatiei pentru  
somaj 
Număr persoane 
beneficiare de prima de 
30%: 750 

    Prima de insertie 
pentru absolventi 
Număr absolventi 
beneficiari de prima de 
insertie: 30 

    Prima de activare 
pentru somerii 
neindemnizati 
Număr persoane 
beneficiare de prima de 
activare: 275 

    Stimularea mobilitatii 
fortei de munca 
Incadrarea intr-o 
localitate la distanţa mai 
mare de 15 km de 
localitatea de domiciliu 
sau resedinta (prima de 
incadrare): 5 

    Stimularea mobilitatii 
fortei de munca 
Incadrarea in alta 
localitate la o distanta 
mai mare de  50 km cu 
schimbarea domiciliului 
(prima de instalare): 5 

    Stimularea mobilitatii 
fortei de munca 
Prima de relocare: 30 
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    Servicii de 
consultanta si 
asistenta pentru 
inceperea unei 
activitati 
independente sau 
pentru initierea unei 
afaceri 
Număr persoane 
cuprinse in servicii de 
consultanta si asistenta 
pentru inceperea unei 
activitati independente 
sau pentru initierea unei 
afaceri: 5 

Stimularea 
angajatorilor 
pentru încadrarea 
in muncă a 
şomerilor 

2021     Subvenționarea 
locurilor de muncă 
- Acordarea de subventii 
angajatorilor care 
incadreaza in munca 
absolventi: 175 
- Acordarea de subventii 
angajatorilor care 
incadreaza in munca 
someri, din care: 
a) someri in varsta de 
peste 45 de ani: 590 
b) someri unici 
sustinatori ai familiilor 
monoparentale: 5 
c) persoane cu 
handicap: 5 
d) tineri NEET: 200 
e) someri care mai au 5 
ani pana la pensie: 50 
f) someri de lunga 
durata: 5 
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- Acordarea de subventii 
in baza contractelor de 
solidaritate pentru 
persoanele 
marginalizate: 
a) tineri care se află în 
sistemul de protecţie a 
copilului sau provin din 
acest sistem: 5 
b) tineri care au copii în 
întreţinere: 0 
- Acordarea de subventii 
angajatorilor care 
incadreaza in munca 
stagiari: 10 
- Ucenicia la locul de 
munca: 40 
-Subventii acordate 
angajatorilor care 
incadreaza in munca 
elevi si studenți: 20 

Furnizarea 
serviciilor 
EURES 
prevazute de 
legislatia 
comunitara cu 
privire la 
compensarea 
ofertelor si a 
cererilor de 
locuri de 
munca in 
cadrul Uniunii 
Europene 

Ocuparea fortei de 
munca prin 
intermediul retelei 
EURES 

2021     Număr locuri de munca 
vacante in Spatiul 
Economic European prin 
intermediul retelei 
EURES: 1500 
Număr persoane 
ocupate in urma 
preselectiilor organizate 
prin reteaua EURES: 0 
Număr persoane 
consiliate prin reteaua 
EURES: 350 
Publicitatea locurilor de 
munca vacante din 
spatiul economic 
european (site-uri, retele 
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de socializare, liste 
afisate, etc): Permanent 
Număr sesiuni de 
informare desfasurate: 2 
Număr avize eliberate in 
vederea obtinerii 
autorizatiilor de munca 
din partea IGI Prahova: 
200 
Număr cetateni romani 
reintorsi in tara: 90 

    Coordonarea 
sistemelor de 
securitate socială 
Număr formulare 
europene eliberate: 150 
Număr cereri 
rambursare a prestatiilor 
de somaj: 1 

Intarirea 
colaborarii 
inter-
institutionale 
la nivel 
national si 
international 

Realizarea de 
parteneriate cu 
actori relevanti pe 
piata muncii 

2021     Număr parteneriate 
încheiate cu actori 
relevanti pe piata 
muncii: 10 

3.  Casa 
Județeană de 
Pensii Prahova 
 

Politici corecte 
si eficiente 
vizand pensiile 

Modificarea 
nivelului minim al 
venitului lunar 
asigurat la 
contractele de 
asigurari sociale  

13 ianuarie 
2021 

    Cca 1.400 de contracte 
de asigurari sociale isi 
modifica nivelul minim al 
venitului lunar asigura 

Majorarea 
ajutorului de deces 
pentru un membru 
al familiei  
 

15 februarie 
2021 

    Cca 4.000 de familii vor 
beneficia de majorarea 
ajutorului de deces 
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Majorarea 
punctului de 
pensie  

1  
septembrie 

2020 

    Cca. 200.000 - numarul 
pensionarilor care 
beneficiaza de 
majorarea punctului de 
pensie 

Majorarea 
indemnizatiei de 
insotitor 

1 
septembrie 

2021 

    Cca.1.800 pensionari  
vor beneficia de 
cresterea acesteia 

Intrarea in vigoare 
a prevederilor 
Legii 127/2019 

1 
septembrie 

2021 

    Cca. 100.000 - numarul 
pensionarilor care 
beneficiaza de 
majorarea punctului de 
pensie 

4.  Agenția 
Județeană 
pentru Plăți și 
Inspecție 
Socială 
Prahova 

Administrarea 
într-un sistem 
unitar de plată 
a beneficiilor 
de asistență 
socială și 
gestionarea 
programelor 
privind 
serviciile 
sociale 
susținute de la 
bugetul de 
stat. 

1.1.Organizarea și 
asigurarea 
serviciilor de 
evidență, stabilire, 
modificare, 
suspendare, 
reluare, încetare a 
drepturilor. 
1.2.Verificarea 
îndeplinirii 
condițiilor de 
eligibilitate privind 
stabilirea 
drepturilor la 
beneficii sociale. 
1.3.Organizarea și 
exercitarea 
controlului 
financiar preventiv 
propriu-buget 
asistenta sociala. 
1.4.Acordarea 
ajutoarelor de 
urgență . 

Permanent     1.1. Indicatori: 
administrarea si 
gestionarea prin 
Programul Safir a unui 
număr mediu de 
150.000 beneficiari . 
Indicatori: număr 
dosare/documente 
specifice operate in 
program 11.000/11.000. 
1.2. Indicatori: plata 
drepturilor persoanelor 
cu handicap, media 
lunara a persoanelor cu 
dizabilitati estimate la 
40.000. 
1.3. Indicatori pentru 
plata beneficiilor numar 
refuz la plată/numar vize 
aplicate: 0/40.000. 
1.4. Solutionare cereri 
pentru acordare ajutoare  
de urgență , Indicatori : 
Numar ajutoare de 
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1.5.Monitorizarea 
modului de 
acordare/ 
recuperare a 
sumelor pentru 
plata beneficiilor 
de asistenta 
sociala si a 
programelor de 
servicii sociale in 
vederea 
combaterii erorii si 
fraudei si 
coruptiei. 

urgent acordate/numar 
initial de solicitari de 
ajutoare : 50/50 
de acordare a 
beneficiilor în mod 
necuvenit; 
Recuperarea sumelor 
încasate necuvenit de 
beneficiari. 
Indicatori: Grad de 
recuperare  100%/sold 
debite. 
 

Diminuarea 
erorii și 
fraudei prin 
desfășurarea 
unei activități 
riguroase de 
control și 
inspecție a 
aplicării 
măsurilor 
legale privind 
activitățile de 
stabilire și 
acordare a 
beneficiilor de 
asistență 
socială și de 
furnizare a 
serviciilor 
sociale. 

2.1. Evaluarea, 
controlul și 
monitorizarea 
respectării 
criteriilor și 
standardelor 
minime de 
calitate-licențierea 
serviciilor sociale;  
2.2.Asigurarea 
accesului 
neîngrădit al 
persoanelor cu 
dizabilități la 
mediul fizic, 
informațional și 
comunicațional. 
2.3.Exercitarea 
controlului aplicarii 
unitare a 
prevederilor 
Regulamentelor 
Europene,al 

Permanent     2.1. Indicatori: 
Nr.solicitari initiale de 
evaluare în vederea 
licentierii: 12/număr 
evaluări in teren 
efectuate: 12. 
2.2.Efectuarea de actiuni 
pentru îmbunătatirea 
calitatii serviciilor: 25 
2.3.Gestionarea 
schimbului de date 
fizic/electronic cu 
instituțiile din alte State 
membre si aplicarea 
unitara a prevederilor 
legale în vederea 
stabilirii dreptului la 
beneficii sociale: 
Indicatori : nr.formulare 
primite fizic sau 
electronic/nr.de 
formulare transmise 
:1500/1500 



     R O M Â N I A  

         
                 MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE             NESECRET 
                       INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL PRAHOVA            PLOIEȘTI   

                    ANEXA NR.1     
      

54 

 

modului de 
asigurarea, 
administrarea și  
gestionarea a 
beneficiilor  
familiale acordate 
conform regulilor 
de coordonare. 
2.4.Monitorizarea 
asociațiilor și 
fundațiilor care 
acordă servicii 
sociale și care 
beneficiază de 
subvenții. 

2.4 Rapoarte 
întocmite/număr 
solicitări; 60/15 

Asigurarea 
derulării în 
bune condiții a 
activității 
instituției prin 
gestionarea 
eficientă a 
resurselor 
financiare,um
ane și 
informaționale 

3.1. Asigurarea 
administrarii 
bugetului propriu 
în mod economic, 
eficient și eficace. 
3.2.Îmbunătățirea 
sistemului de 
control intern 
managerial care să 
conducă la 
îndeplinirea 
obiectivelor 
3.3.Dezvoltarea 
sistemelor de 
comunicare cu 
beneficiarii și 
îmbunătățirea 
imaginii instituției. 
3.4.Asigurarea 
cadrului juridic 
instituțional 
necesar atingerii 

Permanent     3.1. Organizarea și 
desfasurarea activitatii 
fiannciar contabile in 
conformitate cu 
dispozitiile legale: 
credite acordate/ credite 
previzionate: 2.000.000 
lei/ 2.000.000 lei. Numar 
raportari la termen: 50 
3.2. Număr măsuri 
implementate din 
Programul de Dezvoltare 
a SCI/M implementate/ 
Numar total de măsuri 
propuse spre a fi 
implementate in 
Programul de 
Dezvoltare: 30/30 
3.3. Nr. intrevederi cu 
reprezentantii institutiilor 
cu care se 
colaborează:109; numar 
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obiectivelor 
instituției; 
3.5.Susținerea  
procesului de 
autorizare a 
furnizorilor de 
formare 
profesională prin 
îndeplinirea 
eficientă a 
atribuțiilor de 
secretariat tehnic 
al comisiei de 
autorizare; 
3.6.Urmarirea 
aplicării si 
respectarii 
politicilor in 
domeniul 
autorizarii si 
functionarii 
agentului de 
munca temporar. 

raspunsuri transmise/ 
numar total petitii 
primite: 10.000/10.000 
3.4. Apararea si 
reprezentarea 
intereselor institutionale 
in fata instantelor de 
contencios 
administrative și a altor 
instante: Indicatori : 
numar dosare la care se 
asigură apararea si 
reprezentarea 
intereselor institutionale: 
35/nr.cazuri castigate/35 
3.5. Autorizarea 
furnizorilor de formare 
profesionala, Indicatori : 
nr.dosare autorizate/nr 
dosare respinse: 40/0. 
3.6.Indicatori nr.solicitari 
solutionate/ numar 
solicitari primite: 5/5 

Digitalizarea 
serviciilor 
publice 

4.1 Comunicarea 
cu cetatenii prin 
mijloace 
electronice în mod 
prioritar. 
 
 
 
 
4.2 Automatizarea  
robotizată a 
proceselor(RPA) 

Permanent 
 

    4.1. Generarea 
automată a numarului 
de înregistrare  care este 
trimis și beneficiarului  
Toate documentele, 
cererile, petitiile sunt 
repartizate automat 
catre operatorul 
desemnnat = 40.000 
intrari. 
 
4.2 In aplicarea OUG 
nr.30 și OUG nr.132 
descarcarea și 
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introducerea cererilor se 
face exclusive online 
prin folosirea RPA unitar, 
la nivel national.  Se 
inlocuieste (automatizat) 
munca repetitivă a  
omului. = 15.000 intrari. 

 
SĂNĂTATE 

Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 
 Casa de Asigurări de Sănătate Prahova 

 Direcția de Sănătate Publică Prahova 
Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada 
ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 

acțiunilor/ activităților 
pe semestrul II 

2021 
 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 

acțiunilor/ activităților  
asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Casa de 
Asigurări de 
Sănătate 
Prahova 
 

1. Situarea 

pacientului în 

centrul 

sistemului de 

sănătate şi 

asigurarea 

accesului 

acestuia la 

Asigurarea 
protectiei 
asiguratilor in mod 
universal, echitabil 
si 
nedescriminatoriu, 
în conditiile 
utilizarii eficiente a 
Fondului national 
unic de asigurari 

Permanent     Monitorizarea numărului 
de servicii medicale 
furnizate şi nivelul 
tarifelor acestora, a 
consumului de 
medicamente si 
dispozitive medicale 
acordate asiguratilor in 
baza contractelor 
incheiate cu CAS 
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servicii de 

sănătate la 

standarde 

europene, care 

sa conduca la 

îmbunătăţirea 

speranţei de 

viaţă a 

românilor, la 

creşterea 

calităţii vieţii 

şi la 

îmbunătăţirea 

accesului 

pacienţilor la 

un sistem 

public de 

sănătate, 

modern şi 

eficient. 

 

sociale de 
sanatate, 
protejarea 
acestora faţă de 
costurile serviciilor 
medicale în caz de 
boală sau accident 

Prahova 
Monitorizarea 
activitatilor desfasurate 
pentru informarea 
permanenta a 
persoanelor asigurate si 
a furnizorilor despre 
conditiile de acordare a 
medicamentelor, a 
serviciilor medicale si a 
dispozitivelor medicale, 
precum si despre 
modificarea prevederilor 
legale referitoare la 
modul de acordare al 
acestora; 
Monitorizarea 
activităţilor de gestiune, 
distribuţie a cardului 
naţional de asigurări 
sociale de sănătate şi 
suport privind utilizarea 
acestuia, care revin CAS 
conform reglementărilor 
legale în vigoare 

Administrarea si 
gestionarea 
bugetului Fondului 
National Unic de 
Asigurari Sociale 
de Sanatate 
aprobat de CNAS, 
astfel incat sa se 
asigure 
funcţionarea 
sistemului de 
asigurări sociale 

Permanent     Asigurarea unei bune 
gestiuni financiare prin 
angajarea şi utilizarea 
creditelor bugetare în 
condiţii de eficienţă şi 
eficacitate potrivit 
destinaţiilor aprobate; 
Monitorizarea si 
mentinerea echilibrului 
executiei bugetare, 
urmarind atat gradul de 
realizare al veniturilor, 
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de sănătate, la 
nivel local, in 
conformitate cu 
prevederule legale 
 
 
 

transmise de catre 
ANAF,a incasarilor la 
fond pe surse, cat si 
nivelul cheltuielilor/ 
platilor bugetare, 
incadrarea in prevederile 
bugetare aprobate 
institutiei; 

Negocierea, 
contractarea 
serviciilor 
medicale, 
serviciilor de 
îngrijire a 
sănătăţii, 
medicamentelor, 
materialelor 
sanitare, 
dispozitivelor 
medicale, 
tehnologiilor şi 
dispozitivelor 
asistive şi a altor 
servicii la care au 
dreptul asiguraţii  
aprobate prin 
hotărâre a 
Guvernului; 
 

Permanent     Monitorizarea derulării 
contractelor de furnizare 
de servicii medicale, 
servicii de îngrijire a 
sănătăţii, medicamenter, 
materialr sanitare, 
dispozitivele medicale, 
tehnologii şi dispozitive 
asistive , raportate, 
validate în SIUI şi 
decontate în ERP 
Monitorizarea respectarii 
clauzelor contractuale de 
catre toti furnizorii de 
servicii meicale, 
medicamente si 
dispozitive medicale 
Monitorizarea lunara 
numărului de servicii 
medicale furnizate şi 
nivelul tarifelor acestora, 
a consumului de 
medicamente si 
dispozitive medicale 
acordate asiguratilor in 
baza contractelor 
incheiate cu CAS 
Prahova 
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Creşterea gradului 
de informare cu 
privire la drepturile 
şi obligaţiile 
asiguraţilor în 
sistemul de 
asigurări sociale 
de sănătate, 
precum şi 
creşterea gradului 
de satisfacţie a 
asiguraţilor privind 
calitatea serviciilor 
medicale 

Permanent     Folosirea mijloaceor 
adecvate de mediatizare 
pentru reprezentarea, 
informarea şi susţinerea 
intereselor asiguraţilor 
Informarea asiguratilor 
asupra mijloacelor de 
păstrare a sănătăţii, de 
reducere şi de evitare a 
cauzelor de îmbolnăvire, 
asupra serviciilor de care 
beneficiază, precum şi 
asupra drepturilor şi 
obligaţiilor sale 

Informarea 
furnizorilor de 
servicii medicale 
asupra condiţiilor 
de contractare si 
de negociere a 
clauzelor 
contractuale, a  
condiţiilor de 
furnizare a 
serviciilor medicale 
şi despre orice 
schimbare în 
modul de 
funcţionare şi de 
acordare a 
acestora 

Permanent     Respectarea obligaţiei 
de afişare publică şi de 
actualizare pe site-ul 
Casei de Asigurari de 
Sanatate Prahova a 
tuturor informaţiilor in 
conformitate cu 
prevederilor 
Contractului-cadru şi 
normelor de aplicare ale 
acestuia: 
Monitorizarea organizării 
întâlnirilor cu furnizorii 
de servicii medicale, de 
medicamente şi 
dispozitive medicale 
privind derularea 
relaţiilor contractuale şi 
respectarea actelor 
normative, precum şi 
utilizarea optimă a 
soluţiilor informatice 
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1.1. Creşterea 
finanţării 
sistemului de 
sănătate,  în 
vederea 
reducerii 
decalajului de 
finanţare 
comparativ cu 
celelalte state 
UE 
 

Finanţarea ocrotirii 
sanatatii populatiei 
din judetul 
Prahova, astfel 
incat sa se asigure 
nevoile de servicii  
de sanatate ale 
prsoanelor, 
accesul acestora la 
servicii de 
sanatate la 
standarde 
europene, in limita 
fondurilor 
aprobate 

Permanent     Evaluarea corecta si 
reala a datelor solicitate 
si transmiterea la 
termen a acestora 
privind fundamentarea  
Proiectului de buget al 
FNUASS si al Proiectului 
de rectificare al FNUASS 
in raport cu indicatorii 
macroeconomici 
comunicati de CNAS, 
prin scrisoarea cadru, 
precum si contul de 
executie 
lunar/trimestrial/si anual 
al FNUASS 
Creditele de angajament 
realizate 
trimestrial/anual 
raportate la creditele de 
angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru  
bunuri si serviciii cu 
caracter medical 
Creditele bugetare 
realizate 
trimestrial/anual 
raportate la creditele 
bugetare aprobate 
trimestrial/anual la 
bunuri si serviciii cu 
caracter medical 
Plaţile realizate 
trimestrial/anual 
raportate la creditele 
bugetare deschise 
trimestrial/anual la 
bunuri si servicii cu 
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caracter medical 
Respectarea termenelor 
de plata, neinregistrarea 
de plati restante peste  
90 de zile de la termenul 
scadent de plata al 
perioadei de raportare 
Evaluarea corectă a 
deschiderilor de credite 
bugetare pe domenii de 
asistenţă medicală cu 
încadrarea în total 
credite bugetare 
aprobate 

1.2. 
Reconfigurare
a 
sustenabilităţii 
şi asigurarea 
unor 
standarde de 
calitate şi 
siguranţă în 
sistemul de 
sănătate 
–  Finanţarea 
corespunzătoa
re a medicinei 
de familie, cu 
un obiectiv de 
minimum 8% 
din Fondul 
Naţional Unic 
de Asigurări 
Sociale de 
Sănătate şi 
creşterea 

Gestionarea 
bugetuluil fondului 
natinal de 
asigurari de 
sanatate aprobat 
de CNAS, pentru 
asistenta medicala 
primara si 
asistenta medicala 
ambulatorie, 
asigurandu-se 
decontarea in 
termenul de plata 
a serviciilor 
medicale acordate 
de medicii de 
familie si de 
ambulatoriile de 
specialitate 

Permanent 
 

    
 

Creditele bugetare 
realizate 
trimestrial/anual 
raportate la creditele 
bugetare aprobate 
trimestrial/anual la 
asistenta medicala 
primara 
Creditele bugetare 
realizate 
trimestrial/anual 
raportate la creditele 
bugetare aprobate 
trimestrial/anual la 
asistenta medicala 
ambulatorie 

Negocierea, 
contractarea si 
decontarea 
serviciilor 

Permanent     Procentul alocat 
serviciilor medicale in 
asistenta primara sa se 
inscrie in media 
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progresivă a 
rolului său, 
astfel încât 
numărul 
internărilor 
evitabile să 
scadă prin 
monitorizarea 
şi 
dispensarizare
a adecvată a 
bolilor cronice 
şi măsuri 
preventive 
eficiente 
-  Extinderea 
serviciilor 
medicale de 
asistenţă 
medicală 
primară şi 
ambulatorie, 
urmărindu-se 
creşterea 
graduală a 
ponderii 
medicinei 
primare în cadrul 
bugetului 
FNUASS, pentru 
a reduce 
presiunea 
asupra nivelului 
superior al 
piramidei 
serviciilor de 
sănătate 
(spitale) 

medicale, in 
asistenta medicala 
primara si 
ambulatorie, in 
conformitate cu 
prevederile legale 
si reglementarile 
stabilite de CNAS 

europeana  
Procentul alocat 
serviciilor medicale in 
asistenta medicala 
ambulatoriile, sa se 
inscrie in media 
europeana  

Acordarea 
furnizorilor de 
servicii medicale in 
asistenta primara, 
a unor sume care 
să ţină seama şi 
de condiţiile de 
desfăşurare a 
activităţii în zone 
izolate, în condiţii 
grele şi foarte 
grele, pentru care 
sunt stabilite 
drepturi 
suplimentare, 
potrivit legislaţiei 
in vigoare 

Permanent     Respectarea termenelor 
de plata si 
neinregistrarea de plati 
restante  peste 90 de 
zile de la termenul 
scadent de plata al 
perioadei de raportare la 
asistenta primara 
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–  Asigurarea 
accesului la 
medicină 
primară şi de 
urgenţă în 
zonele greu 
accesibile şi 
izolate prin 
realizarea unui 
program de 
acoperire a unor 
servicii de 
sănătate pentru 
populaţia 
defavorizată, 
indiferent de 
zona în care se 
află 
(medicamente, 
servicii 
stomatologice, 
servicii medicale 
auxiliare) 
1.3  

Ameliorarea 

continuă a 

calităţii 

serviciilor 

medicale şi 

îmbunătăţirea 

sănătăţii 

populaţiei 

–  Alocarea 
obiectivă de 
fonduri destinate 

Alocarea 

resurselor şi 

controlul costurilor 

sistemului de 

asigurări sociale 

de sănătate, in 

vederea realizarii 

echilibrului 

financiar al 

fondului, conform 

politicii si 

strategiei Casei 

Naţionale de 

Permanent     

 

 

 Respectarea 
reglemetarilor CNAS si a 
legislatiei privind 
asigurarile sociale de 
sanatate si a executiei 
bugetare 
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sănătăţii prin 
dezvoltarea unui 
model de 
finanţare care să 
aibă la bază 
indicatori de 
performanţă şi 
calitate a 
serviciilor oferite 
pacienţilor 
–  Creşterea 
gradului de 
satisfacţie a 
pacientului 
referitor la 
calitatea 
îngrijirilor 
acordate în 
spital, prin 
identificarea 
carenţelor 
existente, 
obiectivate de 
observaţiile 
curente ale 
pacienţilor 
privind actul 
medical 
(stabilirea 
corectă a 
diagnosticului, 
acordarea celui 
mai eficient 
tratament, 
ameliorarea 
calităţii 
îngrijirilor 

Asigurări de 

Sănătate în cadrul 

sistemului 

asigurărilor sociale 

de sănătate 

Respectarea 
criteriilor de 
calitate pentru 
serviciile medicale 
oferite în cadrul 
pachetelor de 
servicii medicale, 
in conformitate cu 
prevederile 
Contractului-cadru 
si a normelor 
metodologice de 
aplicare ale 
acestuia 

Permanent     Monitorizarea serviciilor 
medicale contractate si 
raportate de furnizori,  
in vederea  asigurarii 
servicilor medicale la 
nivelul cererii, cu efect 
asupra îmbunătăţirii 
stării de sănătate a 
populaţiei, urmărindu-se 
permanent creşterea 
calităţii actului medical şi 
accesul asiguraţilor la 
serviciile de sănătate 

Asigurarea, în 
calitate de 
instituţie 
competenta, a 
activităţilor de 
aplicare a 
acordurilor 
internaţionale cu 
prevederi în 
domeniul sănătăţii 
încheiate de 
România cu alte 
state, inclusiv cele 
privind 
rambursarea 
cheltuielilor 
ocazionate de 

Permanent     Respectarea termenelor 
în care sunt întocmite şi 
transmise solicitările 
pentru acordare de 
prevedere bugetară 
pentru prestaţiile 
acordate in baza 
acordurilor internatinale  
Realizarea trimestrială şi 
anuală a plăţilor 
raportată la creditele 
bugetare deschise 
pentru prestaţii acordate 
în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 304/2014 
pentru aprobarea 
Normelor metodologice 
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primite în 
unităţile 
sanitare, inclusiv 
ameliorarea 
serviciilor 
hoteliere: paturi, 
nutriţie, servicii 
de infirmerie) 
Evaluarea şi 
îmbunătăţirea 
programelor de 
sănătate 
existente, prin 
asigurarea 
finanţării 
corespunzătoare 
rezultate din 
evaluarea 
indicatorilor 
cost-eficienţă şi 
integrarea 
măsurilor de 
îmbunătăţire în 
Strategia 
naţională de 
sănătate 2021-
2024; includerea 
tuturor costurilor 
de tratament, 
urmărire şi 
control al 
evoluţiei 
pacientului 
pentru 
programele 
naţionale de 
sănătate, 

acordarea 
serviciilor medicale 
şi a altor prestaţii, 
în condiţiile 
respectivelor 
acorduri 
internaţionale. 
 

privind asistenţa 
medicală transfrontalieră 

Negocierea, 
contractarea si 
decontarea 
medicamentelor si 
materialelor 
sanitare pentru 
tratamentul 
bolnavilor inclusi in 
unele programe 
nationale de 
sanatate curative, 
decontate din 
fondul asigurarilor 
sociale de 
sanatate 

Permanent     Monitorizarea 
programelor naţionale 
de sănătate care se 
deruleaza prin Casa de 
Asigurari de Sanatate 
Prahova 
Respectarea termenelor 
de raportare a 
indicatorilor specifici 
aferenţi 
programelor/subprogra
melor naţionale de 
sănătate curative 

Evaluarea gradului 
de satisfacere a 
asiguraţilor şi 
evaluarea 
interesului 
manifestat de 
aceştia faţă de 
calitatea serviciilor 
medicale. 
 

Semestrial     Monitorizarea calitatii 
serviciului medical si 
asigurarea acoperirii cu 
servicii medicale, 
medicamente si 
dispozitive medicale 
destinate recuperarii 
unor deficiente organice 
sau functionale in 
tratamentul ambulatoriu, 
necesare pentru 
mentinerea si ocrotirea 
starii de sanatate a 
populatiei, a calităţii 
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incluzând aici 
costurile 
accesului la 
tratament al 
pacientului (de 
exemplu, 
transport); 
dezvoltarea de 
programe 
naţionale de 
prevenţie şi 
decontarea 
cheltuielilor 
pentru programe 
curative integral 
din fondurile 
CNAS 
–  Acordarea de 
servicii de 
îngrijire 
medicală 
echitabile, fără 
discriminare sau 
privilegiere 
nefondată 
–  Extinderea 
Programului 
naţional de 
îngrijiri paliative. 

actului medical şi 
accesul asiguraţilor la 
serviciile de sănătate. 
 

Acordarea unui 
pachet de servicii 
medicale de bază, 
în mod echitabil şi 
nediscriminatoriu, 
oricărui asigurat, 
aprobat prin 
hotarare a 
Guvernului 

Permanent     Monitorizarea respectarii 
condiţiilor de acordăre a  
asistenţei medicale, cu 
privire la pachetul de 
servicii de bază la care 
au dreptul persoanele 
asigurate şi pachetul de 
servicii minimal, 
reglementate de 
Contractul -cadru 

Supravegherea si 
controlul 
functionarii 
sistemului de 
asigurari sociale 
de sanatate la 
nivel teritorial 
 
 

Permanent     Urmărirea implementării 
măsurilor dispuse prin 
rapoartele de control 
încheiate ca urmare a 
acţiunilor de control 
derulate de structurile 
de control din cadrul 
CNAS, CAS, etc. 
Realizarea conform 
planificarii a actiunilor de 
control cel puţin o dată 
la 3 ani pentru fiecare 
furnizor de servicii de 
sanatate 
Introducerea in SIUI a 
datelor extrase din 
rapoartele de control 

Gestionarea si 
utilizarea 
fondurilor alocate 
finantarii serviciilor 
medicale de 
ingrijiri paleative 

Permanent     Respectarea 
reglementărilor legale în 
vigoare privind 
contractarea, decontarea  
serviciilor medicale de 
ingrijiri paleative 
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1.4  Digitalizare 
şi E-Sănătate 
Asigurarea 
implementării 
unui sistem 
informatic 
integrat vizând 
principalii 
furnizori de 
servicii medicale 
din sănătatea 
publică, 
prioritizată de 
contextul actual 
al crizei sanitare 
mondiale 
provocate de 
pandemia cu 
SARS-CoV-2, 
care impune 
imperativ 
fluidizarea 
accesului 
pacienţilor la 
serviciile 
medicale în 
regim de 
urgenţă 
Optimizarea 
Dosarului 
electronic de 
sănătate, cu 
calendar şi 
responsabilităţi 
clare pentru 
operaţionalizare
a şi utilizarea 
DES, instrument 

 Organizarea si 
administrarea, la 
nivel local, a 
Platformei 
informatice din 
asigurările de 
sănătate,  pentru 
utilizarea eficientă 
a informaţiilor în 
elaborarea 
politicilor de 
sănătate şi pentru 
managementul 
sistemului de 
sănătate la nivel 
naţional, în 
condiţiile legii 
 
 

Permanent     Gestionarea la nivel local 
a bazei de date cu 
privire la serviciile 
medicale, serviciile de 
îngrijiri medicale 
medicamente, 
dispozitive medicale, 
tehnologii şi dispozitive 
asistive acordate din 
fondul de asigurari 
sociale de sanatate, 
Monitorizarea 
activitatilor legate de 
introducerea datelor in 
sistemul informatic,de 
productia si distribuirea 
cardului european de 
sanatate, a cardului 
national de sanatate si 
suport, care revin casei 
judetene de asigurari de 
sanatate, conform 
legislatiei in vigoare 
Monitorizarea 
activităţilor legate de 
transmiterea în sistemul 
dosarului electronic de 
sănătate al pacientului 
(DES) de către furnizorii 
de servicii medicale a 
informaţiilor şi datelor 
medicale stabilite prin 
actele normative în 
vigoare 

Optimizarea la 
nivel local a 
Sistemului 

Permanent    
 
 

 Monitorizarea activităţii 
de suport de specialitate 
referitor la Platforma 
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medical modern 
pentru a cărui 
funcţionalitate 
se are în vedere 
perfecţionarea 
cadrului 
legislativ de 
reglementare 
Extinderea 
reglementărilor 
în domeniul 
telemedicinei şi 
a serviciilor 
asociate, prin 
asigurarea unor 
norme de 
reglementare 
specifice, dar şi 
a resurselor 
financiare 
necesare 
implementării 
acestui 
important palier 
din domeniul 
sanitar 
Implementarea 
registrelor 
electronice de 
boli cu 
obligativitatea 
utilizării lor care 
să vină în 
sprijinul 
deciziilor în 
domeniul 
politicilor de 
sănătate aliniate 

informatic unic 
integrat, 
sistemului naţional 
al cardului de 
asigurări sociale 
de sănătate, 
sistemului naţional 
de prescriere 
electronică ale 
caror 
disfunctionalitati 
majore 
ingreuneaza mult 
activitatea 
furnizorilor de 
servicii medicale 
pe toate palierele 
 

 
 
 

informatică din 
asigurările de sănătate 
(PIAS), atât la nivelul 
caselor de asigurări de 
sănătate (CAS), cât şi 
pentru furnizorii de 
servicii medicale, 
farmaceutice, dispozitive 
medicale, angajatori şi 
asiguraţi, în raport cu 
incidentele constatate de 
Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate 
(CNAS) 
Respectarea termenelor 
de raportare, a  
cerintelor formulate si, 
corectitudinea 
continutului in 
machetele de raportare 
solicitate de  CNAS, cu 
privire la serviciile 
medicale furnizate, 
precum şi evidenţa 
asiguraţilor şi a 
documentelor 
justificative utilizate; 
Respectarea obligaţiilor 
de afişare publică şi 
actualizare pe site-ul 
CAS a tuturor 
informaţiilor conform 
prevederilor 
contractului-cadru şi 
normelormetodologice 
de aplicare ale acestuia 
Respectarea obligaţiilor 
legale cu privire la 
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principiilor de 
decizii luate în 
baza dovezilor şi 
a medicinei 
bazate pe 
rezultat 
Transparentizare
a datelor din 
sănătate (date 
deschise) şi 
utilizarea 
soluţiilor digitale 
în 
debirocratizarea 
instituţiilor 
sistemului de 
sănătate (CNAS, 
ANMDMR, 
ANMCS) 

politicile de securitate şi 
confidenţialitate a 
datelor, precum şi a 
Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia 
persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor 
date, cu modificările şi 
completările ulterioare 

1.5  

Asigurarea 

accesului 

pacienţilor la 

medicamente 

şi asigurarea 

accesului 

pacienţilor la 

medicamente 

şi dezvoltarea 

sistemului de 

evaluare a 

tehnologiilor 

medicale în 

vederea 

utilizării 

Respectarea 
reglementărilor 
legale în vigoare 
privind 
contractare, 
decontarea 
medicamentelor cu 
si fara contributie 
personala in 
tratamentul 
ambulatoriu cat si 
a medicamentelor 
si a materialelor 
sanitare specifice 
tratamentului 
bolnavilor inclusi in 
unele programe 
nationale de 

     Monitorizarea modului 
de prescriere şi eliberare 
a medicamentelor cu si 
fara contributie 
personala, în 
conformitate cu 
reglementările 
Contractului -cadru si a 
normelor metodologice 
de aplicare ale acestuia 
Asigurarea respectării 
termenelor lunare de 
raportare electronică şi 
pe format hârtie a 
consumului de 
medicamente către 
CNAS în vederea stabilirii 
contribuţiei trimestriale 
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medicamentel

or inovative 

eficiente şi a 

altor 

tehnologii 

inovative, 

concomitent 

cu asigurarea 

accesului la 

medicamente 

generice 

Continuarea şi 

îmbunătăţirea 

procesului 

introducerii în 

regim de 

compensare a 

medicamentelor 

inovative 

Creşterea 
ponderii 
consumului de 
medicamente 
generice şi 
biosimilare şi 
încurajarea 
industriei locale 
producătoare de 
medicamente să 
asigure 
medicamentele 
deficitare 

sanatate suportate 
din fondul 
asigurarilor sociale 
de sanatate 

datorate de deţinătorii 
de autorizaţie de punere 
pe piaţă 
Monitorizarea 
trimestriala a 
consumului de 
medicamente, la nivel de 
denumire comuna 
internationala (DCI) 
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2.  Direcția de 
Sănătate 
Publică 
Prahova 
 

Finanţarea şi 
implementare
a programelor 
de screening 
pentru 
depistarea 
precoce şi 
tratarea 
bolilor 
netransmisibil
e. 

Depistarea 
precoce activă a 
cancerului de col 
uterin prin 
efectuarea testării 
Babeş –
Papanicolau la 
populaţia feminină 
eligibilă în regim 
de screening. 

Permanent 
 

    700 testări Babeş-
Papanicolau 
validate și decontate de 
D.S.P. Prahova 
 

Asigurarea 
unui sistem 
informaţional 
performant pe 
plan orizontal 
şi vertical 
care să 
integreze 
toate 
componentele 
sistemului 
sanitar. 

Implementarea 
programului 
informatic pentru 
evidenta si 
controlul probelor 
din cadrul D.S.P. 
Prahova 

Permanent 
 

    Upgrade-ul hardware și 
software al circuitelor 
informatice din cadrul 
D.S.P. Prahova 
 

Management 
profesionist al 
programelor 
naţionale de 
sănătate.  

Centralizarea 
raportărilor lunare, 
trimestriale şi 
anuale privind 
sumele utilizate pe 
fiecare program şi 
a indicatorilor 
specifici realizaţi 
pentru acestea. 
Protejarea 
populatiei 
impotriva 
gripei/Distribuire 
vaccin antigripal la 

Trim 4 
95000 
doze 

 

    153 centralizări 
(pentru 9 programe de 
sănătate) 
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medicii de familie 
si in spitale 

Creşterea 
accesului 
populaţiei la 
servicii de 
sănătate de 
bază. 

Continuarea şi 
îmbunătăţirea 
accesului 
populaţiei la 
servicii medicale 
de urgenţă. 

Permanent 
 

    Autorizație pentru 9 
ambulante  din care  8 
pentru Centrul Medical 
Mediurg si 1 pentru  S.C. 
Patrik Medical Center, 
conform  Ordinului nr. 
1519/2009 

Implementare
a şi 
monitorizarea 
instrumentelor 
care asigură 
calitatea 
serviciilor de 
sănătate/sigur
anţa 
pacienţilor 

Controale în 
reţeaua de 
asistenţă primară, 
în reţeaua de 
asistenţă 
ambulatorie de 
specialitate, în 
unităţile sanitare 
cu paturi, în 
serviciile de 
urgenţă 
prespitaliceşti şi 
spitaliceşti. 
 

Permanent     218 - Nr. total controale 
în unități, din care:  
- unitați de asistență 
medicală primară 32 
 - unități de asistență 
medicală ambulatorie 25 
- unități de asistență de 
medicină dentară 27 
- unități de asistență 
medicală de urgență 
(SAJ) 3 
- laboratoare de analize 
medicale 11 
- unități de radiologie și 
imagistică medicală 3 
- societăți de turism 
balnear și de recuperare 
2 
- unități de îngrijiri la 
domiciliu 2 
- unități medico-sociale 
1  
- unități medico-sociale  
pt. vârstnici (cămine 
bătrâni)11 
- centre socio-medicale 
ale ANPH 12 
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- unități optică medicală 
3 
- unități tehnică dentară 
3 
- număr total de 
controale integrale în 
spitale (care se fac în 
cadrul acțiunii tematice 
si se verifică toate 
secțiile și 
compartimentele 
spitalului) 39 
- sterilizare și precauții 
universale 5 
- bloc alimentar 2 
- spălătorie 1 
- secții cu diferite 
profiluri 24 
- nr. controale în 
ambulatoriu integrat 5 
- număr controale în 
unități de transfuzie 7 
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EDUCAȚIE 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Inspectoratul Școlar Județean Prahova 

Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 

al propriilor 
obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada 
ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 

al propriilor 
obiective specifice/ 

acțiuni/activități 
asumate 

(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 

îndeplinire a 
obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Prahova 

1.Educația 
timpurie: 
Programe de 
incluziune 
sociala si 
oferirea de 
sanse egale in 
educatie. 
 
Acces pentru toți 
copiii în creșe și 
grădinițe 
OG 5 
Programe de 
incluziune 
socială și 
oferirea de 
șanse egale la 
educație pentru 

1. Educația 
timpurie: 
Asigurarea 
resursei umane 
pentru a oferi 
acces pentru toți 
copiii în creșe și 
grădinițe; 
 
2. Sustinerea 
extinderii rețelei 
de creșe în 
sistemul public, 
astfel încât să 
crească rata de 
cuprindere a 
copiilor cu vârste 
între 0-3 ani; 
 

1. Ianuarie - 
iunie 2021 

 
 
 
 
 
 
 

2. Conform 
calendarului
national : 
octombrie 

2020 –
februarie 

2021 
 
 
 

    100% încadrare cu 
resurse umane pentru 
grădinițele din județ 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuții MEC 
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reducerea 
părăsirii timpurii 
a școlii și a 
analfabetismului 
functional. 

3.Solicitari pentru  
recenzarea cu 
acuratete a 
copiilor la nivelul 
tuturor U.A.T 
astfel încât să se 
asigurea 
generalizarea 
treptată a 
cuprinderii copiilor 
de 5, 4 și 3 ani în 
învățământul 
preșcolar, până 
în anul 2025; 
4. Urmărirea, prin 
intermediul 
activităților de 
inspecție școlară a 
realizarii 
standardelor 
specifice de 
asigurare a calității 
educației timpurii, 
inclusiv cele 
privind spațiul 
educațional, 
dotările, 
activitatea 
psihopedagogică și 
activitățile suport 
(ex. standarde 
privind îngrijirea, 
hrana copiilor, 
consilierea și 
serviciile 
medicale); 
5. Verificarea 
respectarii 

3. Conform 
calendarului
national : 
octombrie 

2020 –
februarie 

2021 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ianuarie - 
iunie 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ianuarie - 
iunie 2021 

La 100% din totalul 
circumscripțiilor s-a 
realizat recenzarea cu 
acuratete la nivel 
judetean pentru 
cuprinderea  copiilor cu 
varste 3-5 ani in 
invatamantul prescolar  
 
 
 
 
 
 
100% Nr inspectii in 
care s-a urmarit 
realizarea standardelor 
de asigurare a a calitatii 
educatiei timpurii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr inspectii in 
care s-a urmarit 
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standardelor de 
pregătire și a 
standardelor 
ocupaționale 
pentru 
personalul din 
educația timpurie; 
 
6. Acordarea 
avizului  ISJ 
Prahova numai 
pentru proiectarea 
unor modele 
arhitecturale 
standard pentru 
construcția de 
creșe și grădinițe, 
în colaborare cu 
Ordinul Național al 
Arhitecților. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ianuarie - 
iunie 2021 

realizarea standardelor 
de pregatire pentru 
personalul din educația 
timpurie/Nr. total de 
inspectii 
 
 
 
100% Nr. de solicitari de 
aviz/Nr. Avize date 

2.Învățământ 
primar și 
secundar: 
Servicii 
educaționale 
de calitate 
pentru toți 
elevii. 
 
OG 3 
Corelarea 
sistemului de 
evaluare la 
programele de 
evaluare 
standardizate 
internațional 

1. Solicitări pentru  
recenzarea  
corectă la nivelul 
UAT, în scopul  
creșterii accesului 
și participării la 
educație de 
calitate pentru toți 
copiii, indiferent 
de mediul de 
rezidență; 
 
2. Solicitări către 
unitățile de 
învățământ și 
către UAT pentru 
măsuri locale  

1. Conform 
calendarului
national : 
octombrie 

2020-
februarie  -

2021 
 
 
 
 
 

2. Ianuarie-
iunie 2021 

 
 
 

    100% Nr. solicitări/ 
Nr. unități de învățământ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. solicitări/ 
Nr. unități de învățământ 
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care au scopul 
de a măsura cât 
de bine sunt 
pregătiți elevii să 
facă față 
provocărilor 
vieții active sau 
vieții 
educaționale 

specifice în scopul  
scăderii ratei de 
părăsire timpurie a 
școlii până la 
nivelul mediu 
înregistrat în 
Uniunea 
Europeană; 
 
3. Solicitări prin  
planurile de 
inspecție tematică 
și inspecții speciale 
a identificării 
metodelor 
didactice ce 
conduc la 
scăderea 
semnificativă a 
ratei de 
analfabetism 
funcțional la copiii 
de 15 ani, similară 
mediei europene, 
conform cifrelor 
furnizate de 
testele PISA; 
 
4. Solicitare către 
unitățile de 
învățământ pentru 
identificarea și 
alocarea resurselor 
necesare 
generalizării 
programelor 
”afterschool” în 
unitățile de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ianuarie-
iunie 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ianuarie-
februarie 

2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. de inspecții ce 
conțin aspecte legate de  
scăderea semnificativă  
a ratei de analfabetism 
functional/  
Nr. unități de învățământ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. solicitări/ 
Nr. unități de învățământ 
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învățământ de stat 
și creșterea 
calității serviciilor 
oferite; 
 
5. Arondarea 
personalului 
CJRAE si CJAPP în 
scopul oferirii 
serviciilor de 
consiliere și 
orientare (inclusiv 
logopedie) pentru 
toți elevii; 
 
6. Verificarea, prin 
intermediul 
inspecțiilor 
tematice/ de grade 
didactice, a  
centrării 
conținuturilor pe 
profilul celui care 
învață, pe 
competențele 
cheie și pe 
maximizarea 
potențialului 
fiecărui copil; 
 
7. Solicitare și 
verificare prin 
intermediul 
activităților de 
îndrumare și 
control de  
integrare a 
tehnologiei în 

 
 
 
 
 

5. Ianuarie-
februarie 

2021 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conform 
calendarului 
inspectiilor 
tematice al 

ISJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Conform 
calendarului 
inspecțiilor 

tematice ale 
ISJ 

 
 
 

 
 
 
 
100% Număr unități de 
învățământ la care s-a 
realizat arondarea 
personalului CJRAE si 
CJAPP/  
Nr. total unități de 
învățământ din județ 
 
 
 
100% Nr. inspecții care 
urmăresc centrarea 
continuturilor  pe profilul 
celui care învață/ 
Nr. total de inspectții 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. inspecții care 
urmăresc integrarea 
tehnologiei în procesul 
educațional...../ 
Nr. total de inspecții 
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procesul 
educațional; 
 
8. Valorificarea 
evaluărilor 
naționale și a 
evaluărilor 
curente, în 
vederea realizării 
intervențiilor 
remediale pentru 
asigurarea 
progresului școlar; 
 
9. Verificarea  
existenței 
standardelor de 
evaluare la fiecare 
disciplină și an de 
studiu; 
 
10. Introducerea 
portofoliului 
educațional digital 
pentru 
actualizarea și 
monitorizarea 
permanentă a 
parcursului 
educațional al 
fiecărui copil și 
identificarea 
imediată a 
măsurilor 
remediale 
necesare, inclusiv 
din perspectiva 
activității 

 
 
 

8. Conform 
calendarului 
inspectiilor 
tematice al 

ISJ 
 
 
 
 

9.Conform 
calendarului 
inspectiilor 
de grade 
didactice/ 
inspecțiilor 

tematice ale 
ISJ 

 
10. Conform 
calendarului 
activitatilor 

de informare 
a U.I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
100% Nr. inspecții ce 
urmaresc realizarea 
intervențiilor remediale/ 
Nr. total de inspecții 
proiectate 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. activități de 
evaluare standardizate/ 
Nr. discipline 
 
 
 
 
100% Nr. total unități de 
învățământ/ 
Nr. unități de învățământ 
ce utilizeaza portofoliul 
digital pentru 
identificarea imediată a 
măsurilor remediale 
necesare 
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extrașcolare; 
 
11. Introducerea  
de aplicații 
(metodica 
predării) care să 
vizeze pilotarea 
unor modele noi 
de formare și 
evaluare în ciclul 
superior al liceului 
(ex. bacalaureatul 
internațional); 
 
12. Accentuarea                
(prin activități de 
îndrumare și 
control) a  nevoii 
de dezvoltare a 
unui sistem de 
identificare a 
ariilor de 
performanță ale 
elevilor (ex. 
identificarea 
talentelor în sport, 
artă, șah, abilități 
practice etc.) și de 
sprijinire a celor cu 
abilități și talente 
deosebite pentru a 
atinge excelența; 
 
13. Solicitări către 
unitățile școlare și 
UAT pentru 
creșterea alocării 
de fonduri pentru 

 
 

11. Conform 
calendarului 
inspecțiilor 

de 
specialitate/ 
tematice ale 

ISJ 
 
 
 
 
 

12. Conform 
calendarului 
cercurilor 
metodice/ 
inspecțiilor 

de 
specialitate/ 
tematice ale 

ISJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Conform 
calendarului 
activităților 

de informare 
a U.I 

 
 
100% Nr. inspecții 
tematice/ Nr. inspecții 
care au urmărit modele 
noi de formare și 
evaluare 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. de activități 
de îndrumare și control/ 
Nr.de aspecte ce 
urmăresc descoperirea 
ariilor de performanță 
ale elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. de solicitări/  
Nr. unități de învățământ 
din județ 
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proiectele școlare 
și comunitare 
menite să 
promoveze 
interculturalitatea 
și diversitatea 
etnică, ca resurse 
și valori ale 
societății 
românești; 
 
14. Regândirea 
arhitecturii 
curriculare                  
(CDS) 
învățământului 
preuniversitar 
pentru a răspunde 
nevoilor de 
dezvoltare 
individuală a 
fiecărui tânăr, dar 
și evoluțiilor în 
vederea eliminării 
rupturii dintre 
învățământul 
obligatoriu și piața 
muncii; 
 
15. Orientarea 
profesională și 
vocațională a 
elevilor pentru 
configurarea 
individuală a 
traseului  
educațional astfel 
încât să permită 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Conform 
calendarului 
cercurilor 
metodice/ 
inspecțiilor 

de 
specialitate/ 
tematice ale 

ISJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Conform 
calendarului 
cercurilor 
metodice/ 
inspecțiilor 

de 
specialitate/ 
tematice ale 

ISJ 

 
 
 
 
100% Nr. inspecții, 
activități  de informare/  
Nr. aspecte ce vizează 
eliminarea  rupturii 
dintre învățământul 
obligatoriu și piața 
muncii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. activități de  
orientare profesională și 
vocațională a elevilor/ 
Nr. unități de învățământ 
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accesul spre o 
formă superioară 
de formare, 
indiferent de 
profilul urmat; 
 
16. Dezvoltarea 
rețelei școlilor 
pilot, în vederea 
implementării unor 
formule de 
administrare/ 
management 
descentralizate și 
a dezvoltării unor 
programe 
educaționale 
inovative; 
 
17. Creșterea 
puterii de decizie a 
consiliului de 
administrație; 
 
18. Solicitări către 
unitățile de 
învățământ: 
veniturile realizate 
din gestionarea 
patrimoniului să 
fie investite în 
dezvoltarea 
acestuia, într-un 
procent cât mai 
ridicat; 
 
19. Creșterea 
calității 

 
 
 
 
 
 

16. Ianuarie-
februarie 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Ianuarie-
februarie 

2021 
 
 

18. Conform 
calendarului 
cercurilor 

metodice, a 
activităților 

de informare  
ale ISJ 

 
 
 
 
 

19. Conform 
calendarului 

 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. unităților de 
învățământ la care se 
acorda sprijin pentru  
dezvoltarea unor 
programe educaționale 
inovative/ 
Nr. total de unități de 
învățământ 
 
 
 
 
100% Nr. unități de 
învățământ consiliate/ 
Nr. total de unități de 
învățământ 
 
 
100% Nr. de activități 
de consiliere/ 
Nr. total de unități de 
învățământ 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. unități de 
învățământ din mediul 
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învățământului în 
mediul rural prin 
măsuri specifice. 

cercurilor 
metodice, a 
activitatilor 

de informare  
ale  ISJ 

rural/ 
Nr.de activități de 
consiliere specifice/ 
sprijin   
 

3. Învățământ 
profesional și 
vocațional: 
Rute 
profesionale și 
vocaționale 
pentru o 
societate 
emergentă 
 
OG 6 
Crearea unor 
rute complete 
pentru profilurile 
teoretic, 
profesional și 
vocațional, care 
să 
includă toate 
nivelurile de 
calificare. 
Învățământul 
profesional 
redevine un nod 
esențial 
al legăturii 
educației cu 
piața muncii, 
nemaifiind 
considerat o 
opțiune negativă 
a 

1.Accent pe  
dezvoltarea rutelor 
de educație 
profesională în 
regim dual la nivel 
secundar ; 
 
 
2. Accent pe 
Scăderea 
numărului de elevi 
dintr-o grupă și 
creșterea 
numărului de 
grupe din clase în 
învățământul 
profesional și 
vocațional; 
 
3. Extinderea 
programelor de tip 
dual până la 30% 
din totalul 
programelor de 
educație 
profesională; 
 
 
 
 
 
 

1.Conform 
calendarului 
cercurilor 

metodice, a 
activitatilor 

de informare  
ale  ISJ 

 
2.Februarie 

2021 (la 
realizarea 
proiectelor 

de 
incadrare) 

 
 
 
 
 

3.Februarie 
2021( la 
realizarea 
proiectelor 

de 
incadrare) 

 
 
 
 
 
 
 

    100% Nr. unitati de 
invatamant 
gimnazial/Nr. activitati 
de informare si 
consiliere 
 
 
 
100% Nr activitati de 
consiliere pt. 
respectarea efectivelor  
precizate in  L Ed.nat. 
nr.1 /2011/Nr. unitati de 
invatamant 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. de u.i care 
ofera Cresterea 
programelor de tip dual 
până la 30% din totalul 
programelor/Nr. total de 
u.i ce scolarizeaza inv. 
Profesional 
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candidaților; 4. Revizuirea 
ofertei 
educaționale, a 
curriculumului 
(CDS)și a 
programelor 
pentru ruta 
tehnologică 
și profesională, 
pentru meserii 
emergente de pe 
piața muncii 
naționale și 
internaționale; 
 
5. Solicitarea 
realizarii 
pachetului  de 
sprijin social 
pentru elevii din 
medii defavorizate 
care accesează 
învățământul 
profesional și dual, 
din surse 
europene/guverna
mentale; 
 
6. Avizarea 
dezvoltarii 
campusurilor 
școlare, mai ales 
în localitățile care 
oferă educație 
profesională 
în regim dual, pe 
baza indicatorilor 
din cadrul 

4.Februarie 
2021( la 
realizarea 
proiectelor 

de 
incadrare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Ianuarie-
februarie 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Nr. u.i.  care 
stabilesc CDS/CDL/Nr. 
solicitari de colaborare 
pe aceasta tema cu 
operatorii economici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. u.i care au 
elevi din medii 
defavorizate /Nr. u.i care 
au solicitat pachete de 
sprijin social 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. de 
solicitari/Nr. de avize 
date de catre ISJ 
Prahova 
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strategiei privind 
infrastructura 
școlară, 
elaborată cu 
sprijinul Băncii 
Mondiale; 
 
7. Dezvoltarea 
centrelor de 
învățământ dual, 
corelate cu 
cerințele 
operatorilor 
economici din 
judetul Prahova 
zona respectivă; 
 
8. Crearea unui 
sistem național de 
monitorizare a 
inserției 
absolvenților pe 
piața muncii sau 
a continuării 
studiilor într-o 
formă superioară 
de educație, prin 
interoperabilitatea 
sistemelor 
informatice din 
sectoare diferite 
de activitate 
(educație, muncă, 
finanțe etc) 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.La 
momentul 
depunerii 
solicitarii 

 
 
 
 
 
 
 

8.Ianuarie –
iunie 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. de solicitari 
adresate de 
op.economici/Nr. de 
avize date de catre ISJ 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. de licee, 
colegii/ Nr. licee ,colegii 
ce detin si  actualizeaza  
Baza de date de 
monitorizare a inserției 
absolvenților pe piața 
muncii sau 
a continuării studiilor 
într-o formă superioară 
de educație 
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4.Reforma 
carierei  
didactice:  
Profesioniști 
în educație 
 
OG 1 
Regândirea și 
flexibilizarea 
formării inițiale 
pe baze solide, 
mai ales prin 
activități practice 
la clasă, sub 
îndrumarea 
unor mentori cu 
experiență, dar 
și modele de 
bună practică 
din țară și din 
străinătate; 
formarea 
continuă se va 
corela cu nevoile 
de la nivel 
național și 
comunitar. 
Implementarea 
unor politici 
meritocratice de 
salarizare. 
Schimbarea 
modului de 
evoluție în 
carieră și 
diversificarea 
profilurilor 
profesionale, în 

1.Regândirea 
sistemului de 
formare inițială, 
valorificarea 
ofertei CCD  si a 
liceelor 
pedagogice în 
cariera 
didactică și 
extinderea 
masteratului 
didactic, respectiv 
extinderea ofertei 
de cursuri 
postuniversitare 
de conversie 
profesională; 
 
2. Recomandarea 
Creșterii gradului 
de pregătire 
practică a 
profesionistului în 
educație și 
diversificarea 
contextelor de 
formare prin CCD 
(DPPD, Masterat 
didactic etc); 
 
3. Activitati de 
indrumare pentru 
Formarea cadrelor 
didactice in scopul 
identificarii 
situațiilor de risc 
de abandon școlar 
și crearea 

1.Ianuarie-
februarie 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Conform 
calendarului 
activitatilor 
metodice 
ISJ-CCD 

 
 
 
 
 
 
 

3.Conform 
calendarului 
activitatilor 
metodice 
ISJ-CCD 

 
 
 

    100% Nr. inspectii /Nr. 
recomandari  de 
valorificare a ofertei CCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. de instruiri 
realizate cu directorii/Nr. 
de prezentari ale ofertei 
CCD 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. cursuri oferite  
de CCD Prahova/Nr. 
cursuri care ofera 
instruire pt. identificarea  
situațiilor de risc de 
abandon școlar și 
crearea instrumentelor 
necesare pentru 
gestionarea acestora; 
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ideea stimulării 
abordărilor 
trans- și inter-
disciplinare 

instrumentelor 
necesare pentru 
gestionarea 
acestora; 
 
4. Formarea 
specifică a 
cadrelor didactice 
pentru integrarea 
ȋn învățământul de 
masă a elevilor cu 
CES; 
 
5. Stabilirea, în 
cadrul inspectiilor 
de grade didactice 
si inspectii 
tematice 
Realizarea a 
profilului de 
competențe al 
cadrului didactic 
pentru fiecare 
nivel de 
învățământ; 
 
6. Dezvoltarea 
unor mecanisme 
de monitorizare a 
impactului 
programelor de 
formare asupra 
calității procesului 
educațional;( ISJ 
+ CCD) 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.Conform 
calendarului 
activitatilor 
metodice 
ISJ-CCD 

 
 
 

5.Conform 
calendaruluii
inspectiilor 

de 
specialitate/
gr.didactice 

 
 
 
 
 
 
 

6.Conform 
calendarului 

CCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
100% Nr. cursuri oferite  
de CCD Prahova/Nr. 
cursuri care ofera 
instruire pt. pentru 
integrarea ȋn 
învățământul de masă a 
elevilor cu CES; 
 
 
100% Nr. inspectii pt. 
Sustinerea gradelor 
didactice/Nr. de inspectii 
in care s-a verificat 
profilului de competențe 
al cadrului didactic 
pentru fiecare nivel de 
învățământ; 
 
 
 
 
 
100% Nr. de programe 
de formare/ Nr. 
raportari(CCD) legate de 
impactul programului 
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7. Aplicarea cu 
consecventa a 
metodologiei 
pentru acordarea 
gradatiei de Merit 
pentru a asigura 
Salarizarea 
atractivă 
diferențiată pe 
criterii de 
performanță și 
specificul 
comunității 
educaționale; 
 
8. Organizarea 
Regândirea 
organizării 
examenului de 
titularizare la 
nivelul unității de 
învățământ si 
redefinirea noțiunii 
de titularize 

7.Conform 
calendarului 
metodologiei 

pt. 
acordarea 

Gradatiei de 
merit 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Atributie 
MEC 

100%Nr. de gradatii de 
merit acordate  la nivel 
judetean/  
Nr. de locuri castigate 
prin concurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atributie MEC 

5.Management
ul unităților de 
învățământ: 
Management 
profesionist în 
fiecare unitate 
de învățământ 
 
OG  7 
Profesionalizarea 
managementului 
unităților și 
instituțiilor de 

1. Promovarea de 
catre (ISJ + CCD) 
a  necesitatii 
Profesionalizarii 
managementului 
prin asigurarea 
accesului la 
programe de 
formare (ISJ + 
CCD) la nivel de 
master și la 
resurse de calitate 
pentru directorii 

1.Conform 
calendarului 
activitatilor 
metodice 
ISJ-CCD 

 
 
 
 
 
 
 
 

    100% Activitati de 
promovare a 
programelor de formare/ 
Nr. activitati comune 
ISJ-CCD 
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învățământ, 
astfel încât 
să se asigure 
stabilitatea, 
coerența și 
competența în 
procesul de 
conducere a 
acestora; 
OG 4 
Digitalizarea 
procesului 
educațional și 
interconectarea 
bazelor de date, 
atât la nivel de 
sistem 
educațional, cât 
și în raport cu 
alte domenii, 
pentru a permite 
abordări 
integrate: 
Wi-Fi Campus 
pentru toate 
școlile și 
universitățile de 
stat din România 
+ Biblioteca 
Virtuală + 
îmbunătățirea 
competențelor 
digitale atât 
pentru elevi, cât 
și pentru 
profesori; 
OG 2 
 Regândirea și 

unităților de 
învățământ și 
pentru aspiranții la 
cariera 
managerială; 
 
2. Analiza 
posibilitatilor 
legale de crestere  
a Creșterea 
autonomiei 
unităților de 
învățământ atât în 
privința resursei 
umane, 
curriculumului la 
decizia elevului/ 
scolii/ comunității, 
cât și a 
managementului 
financiar, pe 
baza unor 
contracte de 
management cu 
indicatori 
măsurabili; 
 
3. Digitalizarea 
proceselor de 
management și 
administrative la 
nivelul unităților 
de învățământ 
preuniversitar; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.Conform 
calendarului 
activitatilor 
Metodice/  
informative 
judetene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Ianuarie-
iunie 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Atributii MEC 
(metodologie ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. solicitari ISJ/ 
Nr. unitati de invatamant 
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profesionalizarea 
guvernanței 
sistemului de 
educație în 
concordanță cu 
reforma 
administrației 
publice 

4. Construirea 
unui sistem de 
date Big Data și 
Inteligență 
artificială capabil 
să interpreteze 
datele, 
să identifice 
punctele slabe din 
sistemul de 
educație și să 
realizeze 
previziuni; 
 
5. Promovarea 
Susținerii  
financiare de catre  
autoritățile locale 
pentru rezolvarea 
integrală a 
situațiilor unităților 
de învățământ cu 
toalete în curte, 
fără acces la apă 
și canalizare sau 
fără internet; 
 
6. Identificarea 
cailor de reducere 
a 
birocrației, a 
limitării 
suprapunerilor de 
responsabilități cu 
alte instituții și a 
eficientizării 
activității acestora; 
 

4.Ianuarie –
iunie 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Ianuarie-
iunie 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Ianuarie –
iunie 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atributii la nivel MEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr . unitati de 
învățământ cu toalete în 
curte, fără acces la apă 
și canalizare sau fără 
internet/Nr. solicitari 
catre autoritatile locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. solicitari 
simplificate a  modului 
de comunicare cu 
unitatile de 
invatamant/Nr. total de 
solicitari 
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7. Identificarea și 
sustinerea 
reabilitarii școlilor 
cu risc seismic sau 
cu vulnerabilități 
care afectează 
semnificativ 
procesul 
educațional (grad 
de risc ridicat la 
incendiu, în 
domeniul sanitar 
etc). 
 
8. Management 
școlar, în acord cu 
descentralizarea și 
cu reforma 
administrativă  
 
9. Dezvoltarea 
unor instrumente 
de guvernanță 
care să stimuleze 
participarea activă 
a partenerilor 
educaționali 
(precum 
reprezentanții 
elevilor, părinților, 
sindicatelor și ai 
mediului privat).  

7.Ianuarie-
iunie 2021 

 
100% Nr. de solicitari 
ale ISJ/ Nr. de U.I cu 
risc seismic sau cu 
vulnerabilități care 
afectează 
semnificativ procesul 
educațional (grad de risc 
ridicat la incendiu, în 
domeniul sanitar etc). 
 
 
 
 
100% Nr. U.Î. / Nr. de 
solicitari de asumare  a 
descentralizarii deciziei si 
a reformei administrative 
 
 
 
Atributii MEC + 
Nr.structurilor 
decizionale la nivelul ISJ 
cu participarea si 
implicarea 
reprezentanților elevilor, 
părinților, sindicatelor și 
ai mediului privat)/ 
Nr. structurilor 
decizionale la nivelul ISJ. 

6. 
Infrastructura 
școlară 
 
OG 8 

1. Sustinerea  si 
avizarea construirii 
de creșe și 
grădinițe, în acord 
cu obiectivele 

Ianuarie – 
iunie 2021 

 

    100% Nr. solicitari/ Nr. 
avize date de ISJ 
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Regândirea 
infrastructurii 
educaționale și 
de cercetare, pe 
baza tendințelor 
demografice, 
migratorii și 
socio-
economice, 
pentru a reduce 
decalajele și a 
crește 
performanța 
sistemului de 
educație și 
cercetare. 
Introducerea 
considerentelor 
legate de 
sustenabilitate și 
protecția 
mediului în 
abordarea 
investițiilor în 
infrastructura 
școlară 

privind rata de 
cuprindere a 
copiilor cu vârsta 
0-6 ani; 
 
2. Sustinerea  si 
avizarea  
construirii de 
terenuri și săli de 
sport pentru 
unitățile de 
învățământ din 
zona educației 
timpurii; 
 
3. Sustinerea de  
proiecte cu 
versiuni moderne 
de arhitectură a 
instituțiilor 
educaționale care 
să faciliteze 
personalizarea 
educației pentru 
nevoile elevilor/ 
studenților - 
inclusiv prin 
utilizarea 
opțiunilor de 
digitalizare a 
resurselor 
învățării; 
 
4. Sustinerea si 
avizarea reabilitarii  
si extindere a 
rețelei de școli 
gimnaziale, școli 

 
100% Nr. solicitari/Nr. 
avize date de ISJ 
 
 
 
100% Nr. solicitari/Nr. 
avize date de ISJ 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. solicitari/Nr. 
avize date de ISJ 
 
 
 
100% Nr. solicitari/Nr. 
avize date de ISJ 
 
 
100% Nr. solicitari/Nr. 
avize date de ISJ 
 
 
100% Nr. solicitari/Nr. 
avize date de ISJ 
 
 
100% Nr. de activitati 
judetene/Nr. de  
solicitari 
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profesionale si 
licee, în 
conformitate cu 
Strategia privind 
infrastructura 
școlară; 
 
5. Sustinerea 
dezvoltarii 
laboratoarelor 
didactice atât în 
sfera 
preuniversitară cât 
și în sfera 
universitară; 
 
6. Sustinerea si 
avizarea construirii 
și dezvoltarii  de 
campusuri școlare 
de toate tipurile; 
 
7. Sustinerea si 
avizarea construirii 
de 
internate/cămine  
 
8. Promovarea 
identificarii si 
atragerii de 
resurse 
pentru 
infrastructura IT 
din învățământul 
preuniversitar. 
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7. Promovarea 
integrității și 
eticii în 
sistemul 
educational 
 
OG 9 
Completarea 
bazelor de date 
din sistemul de 
învățământ 
preuniversitar - 
Sistemul 
Informatic 
Integrat al 
Învățământului 
din România 
(SIIIR), în 
vederea 
urmăririi 
parcursului 
educațional al 
absolvenților, 
precum și pentru 
prevenirea 
fraudelor în 
domeniul 
diplomelor/ 
actelor de studii 

1. Actualizarea  si 
verificarea bazelor 
de date cu privire 
la eliberarea 
actelor de studii,in 
scopul prevenirii 
fraudelor în 
domeniul 
diplomelor/ actelor 
de studii. 
 
2. Identificarea 
activitatilor 
vulnerabile la acte 
de coruptie din 
unitatile de 
invatamant. 

Ianuarie-
iunie 2021 

    100% Nr. de 
solicitari/Nr. unitati de 
invatamant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% Nr. de activitati 
,solicitari pt. prevenirea 
fraudelor în domeniul 
diplomelor/ actelor de 
studii/ 
Nr.de U.i la nivel 
judetean 
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TINERET ȘI SPORT 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 
 

Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada 

ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Direcţia 
Judeţeană 
pentru Sport şi 
Tineret 
Prahova 
 

Infrastructură 
în domeniul 
tineretului: 
Dezvoltarea 
programului 
național de 
tabere sociale, 
tabere 
tematice și 
naționale prin 
dezvoltarea de 
programe 
tematice în 
cadrul acestor 
tipuri de 
tabere și unde 
să se pună 
accent pe 

Continuarea şi 
diversificarea 
programului de 
tabere tematice 
(Aventură şi 
agrement 
montan), tabere 
organizate la 
Centrul de 
Agrement Buşteni, 
pe parcursul 
vacanţei de vară a 
elevilor 

Trimestrul 
III 

*Tabăra se 
va putea 
desfășura 
numai dacă 
o va permite 
contextul 
pandemic 
Sars-CoV2 și 
dacă va 
exista buget 
alocat de 
M.T.S. 
pentru acest 
tip de 
program 
național. 

    Număr total participanţi* 
Număr copii/tineri 
beneficiari direcţi ai 
serviciilor de tabără* 
Număr beneficiari 
indirecţi ai serviciilor de 
tabără* 
(* Numărul de 
participanți și beneficiari 
va fi stabilit în funcție de 
bugetul alocat de 
Ministerul Tineretului și 
Sportului, în baza 
proiectului ce va fi depus 
de instituția noastră 
după aprobarea 
metodologiei specifice 
acestui program) 
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dezvoltarea 
personală și 
profesională a 
tinerilor 

Număr ore alocat pentru 
educaţia nonformală per 
beneficiar: 40-45; 
Gradul de satisfacere al 
aşteptărilor tinerilor: 80-
90%; 
Gradul de îmbunătăţire 
al cunoştinţelor tinerilor 
în domeniul specific 
proiectului tematic:80-
90%; 
Gradul de implicare al 
participanţilor în 
activităţile practice 
desfăşurate: 85-95%. 

Incluziune: 
includerea 
tinerilor cu 
posibilități 
reduse și cu 
nevoi 
personale 

Organizarea unei 
tabere gratuite în 
vacanța școlară de 
vară pentru copiii 
și tinerii 
defavorizați social 
din județul 
Prahova (elevi 
proveniți din familii 
cu venituri 
modeste și elevi 
instituționalizați). 
Tabăra va fi 
organizată cu 
sprijinul I.S.J. și 
D.G.A.S.P.C. 
Prahova. 

Trimestrul 
III 

*Tabăra se 
va putea 
desfășura 
numai dacă 
o va permite 
contextul 
pandemic 
Sars-CoV2 și 
dacă va 
exista buget 
alocat de 
M.T.S. 
pentru acest 
tip de 
program 
național. 

    Număr total participanţi* 
Număr copii/tineri 
beneficiari ai serviciilor 
de tabără* 
(* Numărul de 
participanți și beneficiari 
va fi stabilit în funcție de 
bugetul alocat de către 
Ministerul Tineretului și 
Sportului instituției 
noastre, după aprobarea 
metodologiei specifice 
acestui program 
național) 
Număr zile de tabără: 6; 
Număr nopți cazare: 5; 
Număr pensiuni 
complete: 5; 
Gradul de satisfacere al 
aşteptărilor copiilor/ 
tinerilor: 80-90%. 
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Incluziune: 
includerea 
tinerilor cu 
posibilități 
reduse și cu 
nevoi 
personale 

Organizarea unei 
tabere gratuite în 
vacanța școlară de 
vară pentru copiii 
și tinerii cu 
dizabilități din 
județul Prahova, 
împreună cu 
asistenții 
personali/asistenții 
personali 
profesioniști ai 
acestora 

Trimestrul 
III 

*Tabăra se 
va putea 
desfășura 
numai dacă 
o va permite 
contextul 
pandemic 
Sars-CoV2 și 
dacă va 
exista buget 
alocat de 
M.T.S. 
pentru acest 
tip de 
program 
național. 

    Număr copii/tineri cu 
dizablități și asistenți 
personali beneficiari ai 
serviciilor de tabără* 
 (* Numărul total de 
beneficiari va fi stabilit în 
funcție de bugetul alocat 
de către Ministerul 
Tineretului și Sportului 
instituției noastre, după 
aprobarea metodologiei 
specifice acestui 
program național) 
Număr zile de tabără: 6; 
Număr nopți cazare: 5; 
Număr pensiuni 
complete: 5; 
Gradul de satisfacere al 
aşteptărilor 
beneficiarilor: 80-90%. 

Finanţare:creş
terea 
finantărilor şi 
a accesului la 
finanţare în 
domeniul 
tineretului 

Organizarea 
Concursului Local 
de Proiecte de 
Tineret în judetul 
Prahova 

Semestrul 
II* CLPT-ul 
se va putea 

organiza 
numai dacă 
o va permite 

contextul 
pandemic 

Sars-CoV2 și 
dacă va 

exista buget 
alocat de 
M.T.S. 

    Număr total proiecte* 
 (* Numărul total de 
proiecte va fi în funcție 
de bugetul alocat de 
Ministerul Tineretului și 
Sportului, in funcţie de 
câţi aplicanţi vor fi etc. 

Incluziune: 
includerea 
tinerilor cu 
posibilităţi 

Organizarea unor 
activităţi pentru 
sprijinirea 
incluziunii sociale a 

Semestrul 
II* 

Activităţile 
se vor putea 

    Număr total participanţi 
– 500; 
Număr total de tineri 
beneficiari direcţi ai 
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reduse tinerilor aflaţi în 
situaţii vulnerabile.  
Organizarea unor 
activităţi pentru 
dezvoltarea 
oportunităţilor 
culturale pentru 
tinerii din mediul 
rural şi 
promovarea 
consumului 
cultural, diversităţii 
culturale a 
identităţii locale, 
regionale şi 
europene în rândul  
acestora. 
Organizarea de 
activităţi pentru 
dezvoltarea 
oportunităţilor 
profesionale 
pentru tinerii din 
mediul rural. 
Îmbunătăţirea 
modului prin care 
se realizează 
cursurile de 
formare 
profesională a 
adulţilor cu vârsta 
de până în 35 ani. 

organiza 
numai dacă 
o va permite 

contextul 
pandemic 

Sars-CoV2 și 
dacă va 

exista buget 
alocat de 
M.T.S. 

cursurilor – 1500; 
Număr ore alocat pentru 
educaţia nonformală per 
beneficiar – 10. 
Gradul de satisfacere al 
aşteptărilor tinerilor: 
100%; 
Gradul de îmbunătăţire 
al cunoştinţelor tinerilor 
în domeniul specific 
proiectului/cursului:100
%; 
Gradul de implicare al 
participanţilor în 
activităţile practice 
desfăşurate: 100%. 

Transparenţă 
decizională cu 
includerea 
tinerilor pe 
plan local şi 

Organizarea de 
activităţi care vin 
în sprijinul şi 
încurajarea 
voluntariatului. 

Semestrul 
II* 

Activităţile 
se vor putea 

organiza 

    Număr total participanţi 
– 50; 
Gradul de îmbunătăţire 
al cunoştinţelor tinerilor 
în domeniul specific 
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judeţean numai dacă 
o va permite 

contextul 
pandemic 

Sars-CoV2 și 
dacă va 

exista buget 
alocat de 
M.T.S. 

proiectului/cursului:100
%; 
Gradul de implicare al 
participanţilor în 
activităţile practice 
desfăşurate: 100%. 

Dezvoltarea 
sportului de 
performanţă 
 

-Organizarea, în 
colaborare cu 
asociaţiile 
judeţene pe 
ramură de sport si 
a structurilor 
sportive judetene  
a concursurilor cu 
caracter local,  
interjudeţean, 
naţional şi 
internaţional. 
Colaborarea cu 
structurile  
sportive de drept 
public şi privat, în 
vederea acordării 
indemnizaţiilor 
(alimentatie) de 
efort sportivilor de 
performanţă 

2021 
 

Activităţile 
se vor putea 

organiza 
numai dacă 
o va permite 

contextul 
pandemic 

Sars-CoV2 și 
dacă va 

exista buget 
alocat de 
M.T.S. 

     Numãr competitii 
organizate - 10 
Număr total participanţi 
- 300 
Numar total de sportivi 
de performanta care 
primesc indemnizatie 
pentru alimentatie de 
efort - 10 

Dezvoltarea 
sportului 
pentru toţi 

Asigurarea, în 
colaborare cu 
administraţiile 
publice locale, a 
derulării 
programelor 
naţionale şi 

2021 
 

Activităţile 
se vor putea 

organiza 
numai dacă 
o va permite 

    Numãr actiuni 
organizate - 5 
Număr total participanţi 
- 1000 
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judeţene, 
stimulând 
practicarea 
sportului de cât 
mai mulţi cetăţeni, 
indiferent de 
vârstă, sex sau 
religie. 
Asigurarea 
asistenţei tehnice 
de specialitate în 
vederea organizării 
şi desfăşurării 
activităţilor de 
practicare a 
exerciţiilor sportive 
şi a sportului 
pentru toţi. 

contextul 
pandemic 

Sars-CoV2 și 
dacă va 

exista buget 
alocat de 
M.T.S. 
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CULTURĂ 
Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Direcția Județeană pentru Cultură Prahova 
 

Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada 

ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Direcția 
Județeană 
pentru Cultură 
Prahova 
 

PATRIMONIUL 
CULTURAL 
NAȚIONAL 
IMATERIAL  
Valorificarea 
patrimoniului 
cultural 
imaterial 
(festivaluri, 
manifestări 
culturale 
naționale și 
internaționale
) 
 
- aplicarea 
legislaţiei în 
vigoare în 

1. Promovarea 
valorilor culturii 
româneşti în 
circuitul cultural 
naţional şi 
internaţional  
 
Promovarea 
elementelor de 
identitate 
naţională şi 
culturală, de 
apartenenţă la 
spaţiul cultural 
românesc a 
românilor de 
pretutindeni;  
Promovarea 

1. ianuarie, 

martie, 

august 

2. 
Permanent 

    Nr. acțiuni: 10 
Nr. proiecte: 3 
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domeniul 
patrimoniului 
cultural 
imaterial: Legea 
26/2008, Legea 
410/2005 
 
Acțiuni 
organizate în 
calitate de 
inițiator sau 
colaborare cu 
Academia 
Română, 
Ministerul 
Culturii, 
Instituția 
Prefectului - 
Județul Prahova, 
Consiliul 
Județean 
Prahova, 
Primăria 
Municipiului 
Ploiești  și 
instituții publice 
de cultură din 
județ 
 
 
 
 
 
 
 

elementelor 
valoroase ale 
culturii române, 
recunoscute în 
plan mondial şi 
care s-au integrat 
în sistemul de 
valori universale. 
Instituția noastră 
va susține, în 
calitate de   
inițiator, 
următoarele 
manifestări 
culturale, în scopul 
promovării unor 
personalităţi de 
seamă ale culturii 
naţionale:  
- 15 ianuarie Ziua 
Culturii Naționale 
- Festivalul 
Internațional de 
Poezie “Nichita 
Stănescu”,  
- Cursurile de Vară 
ale Universității 
Populare “Nicolae 
Iorga” 
 
2. Păstrarea și 
valorificarea 
obiceiurilor 
tradiționale   
- realizarea unor 
activități culturale 
care să vizeze 
cunoașterea, 
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promovarea și 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural imaterial 
prahovean;  
- îndrumarea 
metodologică a 
activității 
așezămintelor 
culturale din 
județul Prahova;  
- participări la 
diverse 
evenimente 
culturale, 
promovând 
patrimoniul 
cultural prahovean 

II. 
PATRIMONIUL 
CULTURAL 
IMOBIL  
 
PROTEJAREA 
MONUMENTEL
OR ISTORICE 
 
-aplicarea 
legislaţiei în 
vigoare în 
domeniul 
monumentelor 
istorice (Legea 
nr. 422/2001, 
republicată, cu 
modificările și 
completările 

1. Controlul şi 
inspecţia 
monumentelor 
istorice (acțiuni 
comune cu IPJ PH 
și cu IJC Prahova); 
 
2. Inventarierea 
și 
clasarea/declas
area 
monumentelor 
istorice; 
- Documentații de 
inventariere 
redactate/actualiza
te 
- Documentații 
transmise INP în 

Permanent     1. Nr. acțiuni de 
control:60 
 
 
 
 
 
 
2. Nr. documentații: 1 
- inventariere: 
- clasări: 
- declasări: 
 
Nr. obligații de folosință: 
1 
 
Nr. Fișe: 1 
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ulterioare,  
Legea 50/1991, 
Legea 350/2001,   
Ordinul 
2684/2003, 
HG 1430/2003 
Ordinul  nr. 
2260/2008; 
Ordin 
2237/2004, 
OMC 2118/2007,  
Ordinul 
2260/2008, 
Ordin 
2797/2017, 
Ordin 
2493/2018, 
Ordin 
2515/2018, 
Ordin 
3134/2019); 
OMC nr. 3037 
din 20 iulie 2020  
 
HG 1430/2003 
 
PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI 
TEHNIC SI 
INDUSTRIAL 
Legea nr. 
6/2008 
patrimoniului 
tehnic si 
industrial 
 
Legea 422/2001  
 

vederea 
actualizării/corectă
rii datelor din 
inventarul 
monumentelor 
istorice/LMI  
- Imobile/situri 
pentru care s-a 
declanșat 
procedura de 
clasare 
- Imobile/situri 
pentru care s-a 
declanșat 
procedura de 
declasare 
- Obligații privind 
folosința 
monumentului  
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Legea 182/2000  
 
 
 
 
 

istoric, elaborate și 
transmise 
proprietarilor/admi
nistratorilor 
- Fișe de evidență   

3. Avizarea în 
baza Legii nr. 
422/2001 
pentru 
intervenții la 
monumente 
istorice, în zona 
de protecție a 
monumentelor 
istorice sau în 
zone construite 
protejate 
- Activitatea de 
secretariat a 
Comisiei Zonale a 
Monumentelor 
Istorice 
- avizarea  în 
cadrul Ședinței 
CZMI nr.4 
- avizarea în 
cadrul DJC PH 
conform Ordinului 
MCIN 2797/2017 
 
4. Avizarea 
documentațiilor 
de urbanism 
(PUG, PUZ, PUD –
uri și regulamentul 
local aferent 

 
 
 
 
3.  Nr. ședințe CZMI: 12 
  
Nr. documentații L422: 
250 
- avize emise:250 
- puncte de vedere 
emise: 50 
- consultări:5 
 
Nr. documentații: Ordin 
2797: 30 
avize emise:- 
- puncte de vedere 
emise:- 
- consultări:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nr. documentații: 5 
- avize emise: 
- puncte de vedere 
emise: 
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acestora) 
 
5. Acorduri 
scrise/comunică
ri emise/redactate  
în condiţiile 
prevăzute de art. 
11 alin. (2) şi (4) 
din Legea nr. 
50/1991, în 
conformitate cu 
OMC nr. 3037 din 
20 iulie 2020  
 
6. Exercitarea 
dreptului de 
preemțiune 
 
7.  Respectarea 
prevederilor 
legale privind 
protejarea și 
punerea în 
valoare a 
monumentelor 
istorice 
 
-Verificarea 
respectării 
obligațiilor 
proprietarilor 
/administratorilor 
de monumente și 
ale autorităților 
administrației 
publice locale 
  
 

 
 
 
5. Nr. notificări Ordin 
3037/2020: 10 
- acorduri scrise:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nr. preemțiuni:5 
    Nr. pdv: - 
 
 
 
7.  
Nr. verificari: 60 
Nr. pdv:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198270/00077704.htm
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7.1 Colaborari 
cu autoritățile 
publice locale și 
centrale în 
activitatea de 
protecție a 
monumentelor 
istorice 
- Solicitări de 
finanțare a 
intervenților 
asupra 
monumentelor 
istorice gestionate 
în temeiul HG 
1430/2003 
- realizarea unui 
proiect de 
reconstrucție și 
revitalizare a zonei 
comerciale George 
Cosbuc (Casa Ilie 
Lumanararu și 
zona 
înconjuratoare) 
- realizarea unui 
proiect de salvare 
a unor 
monumente cvasi-
dispărute intr-un 
ansamblu cultural 
situat in comuna 
Plopu, sat Hârsa 
 
8. Litigii născute 
din aplicarea 
legislației privind 
protejarea și 

7.1- Nr. proiecte:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Nr. litigii:1 
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punerea în valoare 
a monumentelor 
istorice 

III. 
PATRIMONIUL 
ARHEOLOGIC 
 
CERCETAREA 
ȘI 
PROTEJAREA 
SITURILOR 
ARHEOLOGICE 
         
- aplicarea 
legislaţiei în 
vigoare în 
domeniul 
arheologiei: OG 
nr. 43/2000, 
Legea nr. 
422/2001, Legea 
nr. 182/2000, 
OMC 1071/2000, 
OMC 2518/2007, 
Ordin 94/2009 
cu modificari 
Ordin ANRS 
125/2011, 
Legea 85/2003,   
OMC 2178/2011 
aprobată prin 
OMC 2562/2010, 
Legea 17/2014; 
 
Ordinul nr. 
125/ 2011 
pentru 

1. Controlul 
respectării 
autorizațiilor de 
cercetare/săpăt
ură arheologică, 
a 
Regulamentului 
săpăturilor 
arheologice din 
România și a 
Standardelor și 
procedurilor 
arheologice în 
unitatea 
administrativ - 
teritorială de 
competență 
 
2. Avizarea 
lucrărilor ce 
urmează să fie 
efectuate în 
zonele cu 
patrimoniu 
arheologic, faza 
de execuţie de 
lucrări;  
 
3.  Autorizații 
emise de către 
direcția de 
specialitate din 
Ministerul 
Culturii (după 

Permanent     1. Nr. controale: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nr. avize: 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Autorizații:5 
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modificarea şi 
completarea 
Instrucţiunilor 
privind 
eliberarea 
permiselor de 
exploatare, 
aprobate prin 
Ordinul 
preşedintelui 
Agenţiei 
Naţionale 
pentru 
Resurse 
Minerale nr. 
94/2009 
 
Legea minelor 
nr. 85/2003 
 
 

aprobarea în 
Comisia 
Națională de 
Arheologie) 
pentru: 
a) cercetare 
arheologică 
sistematică 
b) cercetare 
arheologică 
preventivă 
c) supraveghere 
arheoogică 
d) diagnostic 
arheologic 
e) detecție 
 
4. 
Supravegherea 
de specialitate / 
Verificarea și 
gestiunea 
situațiilor în 
care au apărut 
zone cu 
potenţial 
arheologic 
evidenţiat 
întâmplător 
 - Cartare GiS 
situri arheologice 
identificate prin – 
Coordonate Stereo 
70 (delimitate prin 
PUG/PUZ) 
- situri arheologice 
înscrise în RAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nr. proceduri:5 
Nr. cartări Gis:15 
Nr. situri:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328802/00122177.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328802/00122177.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328802/00122177.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328802/00122177.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328802/00122177.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328802/00122176.htm
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5. Acte cu 
caracter 
adiministrativ 
emise în temeiul 
OG 43/2000, 
OMC 
2518/2007, art. 
19-24: 
- certificat de 
descărcare de 
sarcină 
arheologică 
- Aviz favorabil cu 
condiții/fără 
condiții 
- Aviz negativ 
 
6. Litigii născute 
din aplicarea 
legislației 
privind 
cercetarea și 
protejarea 
patrimoniului 
arheologic 
- colaborare cu IPJ 
PH și autoritățile 
publice locale în 
cazul constatărilor 
de intervenții 
neautorizate / 
distrugeri de 
patrimoniu 
arheologic. 
 
7. Puncte de 
vedere și avize 
specifice 

5. Nr. certificate:1 
Nr. avize:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nr. litigii:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Nr. puncte de vedere: 
100 
Nr. avize specifice: 1 
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acordate în baza 
Legii  nr. 17 
/2014 privind 
unele măsuri de 
reglementare a 
vânzării/cumpărării 
terenurilor agricole 
situate în 
extravilan; 
 
8. Dosare de 
preemțiune 
gestionate în 
baza Legii 
17/2014 
 
9. Legea minelor  
- Exploatarea 
resurselor 
minerale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nr. preemțiuni:1 
 
 
 
 
 
9. Puncte de vedere:5 
 

IV. 
PATRIMONIUL 
CULTURAL 
NAȚIONAL 
MOBIL 
 
PROTEJAREA 
PATRIMONIUL
UI CULTURAL 
NAȚIONAL 
MOBIL 
 
-aplicarea 
legislaţiei în 
domeniul 
patrimoniului 

1. Gestionarea 
descoperirilor 
întâmplătoare 
de bunuri 
culturale 
(arheologice, 
epigrafice, 
numismatice, 
paleontologice sau 
geologice) 
 
2. Clasarea, 
gestionarea și 
monitorizarea 
stării de 
conservare și de 

Permanent     1. Nr. descoperiri:5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
Nr. bunuri:1 
Nr. documentații:1 
Nr. verificări:30 
Nr. acțiuni: 5 
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cultural naţional 
mobil, muzee: 
Legea nr. 
182/2000, Legea 
nr. 311/2003, 
Ordonanța 
43/2000, HG 
886/2008, 
Hotărârea 
1546/2003, 
1420/2003, 
518/2004 ,  
Regulamente UE 

securitate a 
bunurilor 
culturale clasate 
sau susceptibile 
de a fi clasate 
a) evidență a 
bunurilor culturale 
mobile clasate pe 
categorii: 
public/privat la 
nivelul județului 
b) documentații de 
clasare transmise 
la MCIN 
c) Bunuri clasate a 
căror stare de 
conservare a fost 
verificată 
 
-  Acțiuni de 
control organizate 
împreună cu 
reprezentanții IPJ 
Prahova 
 
3. Comerțul cu 
bunuri culturale 
mobile 
- verificarea 
respectării 
obligațiilor ce revin 
operatorilor 
economici 
autorizați să 
comercializeze 
bunuri culturale 
mobile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nr. verificări:1 
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4. Exportul 
definitiv sau 
temporar al 
bunurilor 
culturale mobile 
 
5. Litigii 
 

4. Nr. adeverințe: 10 
- bunuri culturale: 10 
Nr. certificate de export: 
1 
-  bunuri culturale: 1 
 
5. Litigii:- 

V. MUZEE/ 
COLECȚII 
PUBLICE ȘI 
PRIVATE 

1. Acreditarea 
muzeelor 
- verificarea 
respectării 
condițiilor de 
acreditare a 
muzeelor și 
colecțiilor publice 
aflate din 
subordinea 
autorităților 
administrației 
publice locale/a 
muzeelor și 
colecțiilor publice 
de drept privat 
- verificarea 
respectării 
condițiilor de 
autorizare a la 
laboratoarelor și  
atelierelor de 
conservare și 
restaurare 

Permanent     1. Nr. verificări:1 

VI. 
MONUMENTE 
DE FOR 
PUBLIC, 
MEMORIALE 

1. Identificarea, 
amplasarea, 
clasarea și 
conservarea 
monumentelor 

Permanent     1. Nr. înregistrări: 1 
Nr. avize:1 
Nr. pdv: 1 
Nr. monitărizări:30 
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ȘI FUNERARE 
 
- aplicarea 
legislaţiei în 
domeniul 
monumentelor 
de for public: 
Legea 120/2006 
a monumentelor 
de for public 
 
- aplicarea 
legislaţiei privind 
regimul 
mormintelor și 
operelor 
commemorative 
de război: Legea 
379/2003, Legea 
286/2015 
 

de for public 
- Evidența 
monumentelor de 
for public; 
- Avize emise 
pentru proiecte de 
monumente de for 
public; 
- Monitorizarea 
stării de 
conservare; 
2. Inspecția și 
controlul 
propriu la 
mormintele și 
operele 
comemorative 
de război 
înscrise în LMI, 
privind starea 
lor de 
conservare și 
respectarea 
avizelor de 
specialitate 
emise 
Amenajarea 
ambientala a zonei 
românești din 
Cimitirul de la 
Turtucaia în care 
au fost 
inmormântați 
soldații români 
ucisi in luptele de 
acolo in 1916 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Nr. controale: 30 
   Nr. proiecte:1 
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VII 

TRANSPARENȚ

Ă ȘI 

COMUNICARE 

 

1. 
Implementarea 
Legii 544/2001 
privind liberul 
acces la 
informațiile de 
interes public, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 
(scriptic) 
2. Parteneriate 
la nivel local/ 
județean/ național 
3. Pagina web 

Permanent     Nr. solicitări: 50 

VIII. 
MINORITĂȚI 
 

Menținerea 
identității 
lingvistice, 
tradițiilor și culturii 
minorităților 
naționale . 
Promovarea 
diversității 
culturale în scopul 
eliminării 
prejudecăților și 
recunoașterii 
valorilor comune 

Anual     Nr. acțiuni: 1 

IX. Colaborări 

cu alte 

instituţii şi 

autorităţi  

 

- Inspectoratul 
Județean de Politie 
Prahova 
- OCPI 
- Instituția 
Prefectului -  
Județul  Prahova 
- Consiliul 
Județean Prahova  

Permanent     Nr. acțiuni: 10 
Nr. sedințe:5 
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- Primăria 
Municipiului 
Ploiești 
- Instituțiile de 
cultură din județ 
- AFCN 

 
AFACERI INTERNE 

Instituții implicate în implementarea obiectivelor cuprinse în capitol, la nivelul județului Prahova: 

 Inspectoratul Județean de Poliție Prahova 
 Inspectoratul pentru Situații De Urgență ”Șerban Cantacuzino” al județului Prahova 

 Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova 

 
Nr 
crt 

Instituția 
implicată în 

realizare 

Obiective de 
guvernare/ 
Direcții de 

acțiune 

Obiective 
specifice/ 
Acțiuni/ 
Activități 

Termen 
de 

realizare 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți 
în Planul anual de acțiune județean 2021 
– SEMESTRUL I (Ianuarie-Iunie 2021 – 

raportare până pe 15 iulie 2021) 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor stabiliți în 
Planul anual de acțiune județean 2021 – 
SEMESTRUL II (Iulie-Decembrie 2021 – 

raportare până pe 15 ianuarie 2022) 

Indicatori asumați –  
Plan 2021  

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada 

ianuarie-iunie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 
obiectivelor 

specifice/ acțiunilor/ 
activităților pe 

semestrul I 2021 
 

Modul de îndeplinire 
al propriilor 

obiective specifice/ 
acțiuni/activități 

asumate 
(În perioada iulie-
decembrie 2021) 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților 

pe semestrul II 
2021 

 

Indicatorii de 
îndeplinire a 

obiectivelor specifice/ 
acțiunilor/ activităților  

asumați în Planul 
anual de acțiune 
județean 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Inspectoratul 
Județean de 
Poliție 
Prahova 
 

1. Creșterea 
gradului de 
siguranță și 
protecție a 
cetățeanului 
 

1.1.1 
Dezvoltarea 
parteneriatului 
interinstituţiona
l şi cu societatea 
civilă  

31.12.2021      
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1.1. Dezvoltarea 
de politici 
coerente în 
domeniul 
prevenirii 
criminalităţii şi 
promovarea 
rolului activ al 
comunităţii şi 
cetăţeanului în 
asigurarea 
climatului de 
ordine şi 
siguranţă 
publică. 

 - Iniţierea şi 
implementarea la 
nivel naţional/ 
regional/ local a 
unor 
proiecte/campanii 
destinate reducerii 
riscului de 
victimizare și de 
implicare în 
activități 
infracționale a 
populației. 

    Numărul de proiecte/ 
campanii implementate 
anual – 5 

- Elaborarea de 
studii, cercetări şi 
sondaje de opinie 
pe diverse 
segmente de 
criminalitate. 

    Numărul de analize, 
cercetări şi sondaje de 
opinie realizate – 6 

1.1.2 
Eficientizarea 
activităţii de 
combatere a 
infracţiunilor 
contra 
persoanei/ 
patrimoniului / 
la regimul 
armelor, 
explozivilor şi 
substanţelor 
periculoase.  

     

Desfăşurarea de 
acţiuni în vederea 
combaterii 
infracţionalităţii 
contra persoanei şi 

    - Numărul de infracţiuni 
contra persoanei şi 
patrimoniului sesizate în 
mediul rural – 6.000 
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patrimoniului în 
mediul rural. 

- Creşterea 
nivelului de 
siguranţă a 
bunurilor/ valorilor 
din obiective prin 
implementarea 
anali-zelor de risc 
la securitatea 
fizică şi 
îmbunătăţirea 
serviciilor de pază. 

    - Numărul de infracţiuni 
sesizate contra 
patrimoniului agenţilor 
economici - 1.400 
 

- Eficientizarea 
activităţilor de 
cercetare în 
cauzele penale 
privind infracţiuni 
de mare violenţă 
cu autori 
necunoscuţi. 

    - Procentul de 
soluţionare a dosarelor 
având ca obiect 
infracţiunile de mare 
violenţă - 90% 

- Prevenirea şi 
combaterea 
infracţiunilor de 
tâlhărie şi furt, în 
special a celor 
comise cu moduri 
de operare 
deosebite. 

    - Procentul de identificare 
a autorilor infracţiunilor de 
tâlhărie – 35% 
 
- Procentul de identificare 
a autorilor infracţiunilor de 
furt din locuințe - 25% 
 
- Procentul de identificare 
a autorilor infracţiunilor de 
furt din societăţi 
comerciale - 30% 
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- Derularea unor 
acţiuni la nivel 
județean pentru 
combaterea 
infracţiunilor la 
regimul armelor şi 
muniţiilor, 
materiilor 
explozive şi 
substanţelor 
periculoase. 

    - Nr acțiuni desfășurate 
la nivel județean – 6 

     - Nr. arme, muniţii şi 
cantităţi de materii 
explozive şi substanţe 
periculoase 
indisponibilizate: 22 
arme, 350 cartușe, 
128 kg 
articole pirotehnice 

1.1.3 Creşterea 
nivelului de 
siguranţă 
rutieră. 

    - Numărul de acţiuni 

organizate - 90 

- Organizarea la 
nivel județean a 
unor acţiuni 
pentru 
combaterea 
principalelor 
abateri care 
generează riscul 
rutier.  

    

- Continuarea 
colaborării cu 
R.A.R., I.S.C.T.R. şi 
C.N.A.I.R., pentru 
organizarea unor 

    - Numărul de acţiuni 
organizate: 36 
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acţiuni tematice, 
care vor viza 
starea tehnică a 
vehiculelor, 
legalitatea 
desfăşurării 
transporturilor 
rutiere publice de 
mărfuri şi persoane, 
respectiv starea de 
viabilitate a 
drumurilor. 

- Întărirea 
sentimentului de 
securitate în 
rândul cetățenilor, 
cu accent pe 
activități de 
prevenire, instruire 
și sancționare a 
faptelor de natură 
penală și 
contravențională.  

    - Numărul de accidente 
grave - 364 
- Numărul de persoane 
decedate în accidente 
rutiere – 67 
- Numărul de răniți grav 
în accidente - 338 

1.1.4 Asigurarea 
protecţiei 
patrimoniului 
cultural naţional şi 
al ecosistemelor 
naturale naţionale. 

    - Număr infracțiuni 
constatate în flagrant – 
50 

-  Material lemnos 
confiscat - 400 m3 

- Număr sancţiuni - 400 

- Derularea unor 
acţiuni pentru 
prevenirea şi com-
baterea tăierilor 
ilegale de arbori din 
fondul forestier şi a 
braconajului 
piscicol.  
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- Participarea la 
acţiuni organizate 
la nivel naţional, 
pentru 
identificarea şi 
recuperarea de 
bunuri culturale 
mobile care fac 
obiectul comerţului 
ilegal. 

    Procentul de participare- 
100% 

1.1.5 Creşterea 
calităţii 
serviciului de 
ordine şi 
siguranţă 
publică în 
beneficiul 
cetățeanului 

    - Procentul de unităţi 
şcolare asigurate cu 
pază – 35%  
- Numărul de  sancţiuni 
contravenţionale aplicate 
– 12 
- Număr de patrulări în 
zona adiacentă - 
1/zi/școală - Derularea de 

acţiuni preventive 
şi de combatere a 
criminalităţii în 
zona instituţiilor de 
învăţământ 
preuniversitar, în 
timpul anului 
școlar 2017-2018, 
respectiv 2018-
2020. 

    

- Derularea 
activităţilor 
specifice 
circumscrise 
prevenirii şi 
combaterii 
infracţiunilor 
stradale. 

    - Numărul de infracţiuni 
stradale sesizate 
urban/rural – 600 
- Numărul de infracţiuni 
descoperite în flagrant – 
40  
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1.1.6 Creşterea 
capacităţii de 
intervenţie şi a 
mobilităţii 
structurilor de 
siguranţă 
publică. 

    - Procentul de intervenţii 
în mai puţin de 10 min. 
de la sesizare în urban, 
respectiv în mai puțin de 
20 min. în  rural - 95% 
în mediu urban; 80% în  
rural 

- Asigurarea unei 
intervenţii 
operative la 
apelurile telefonice 
prin S.N.U.A.U. 
112. 

    

- Participarea 
efectivelor de 
acţiuni speciale ale 
poliţiei la acţiuni de 
amploare ale 
structurilor 
operative. 

    - Procentul de realizare 
a misiunilor ca urmare a 
solicitărilor aprobate – 
100% 

1.1.7 
Eficientizarea 
activităţilor de 
localizare şi 
prindere a 
urmăriților. 

    - Procentul mandatelor/ 
sentinţelor executate - 
75% 

- Punerea în 
executare cu 
operativitate a 
mandatelor şi 
sentinţelor penale.  

    

- Găsirea cu 
operativitate a 
persoanelor 
dispărute, în special 
a minorilor. 

    - Procentul cazurilor 
soluţionate privind 
persoane dispărute  total 
/din care minori - 
80%/85% 
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1.1.8 Creşterea 
calitativă a 
cercetării la faţa 
locului prin 
valoarea 
probatorie a 
urmelor 
descoperite şi 
ridicate. 

    - Procentul urmelor 
papilare apte comparării 
în sistemul A.F.I.S., din 
totalul urmelor ridicate – 
80% 

- Exploatarea 
imediată a datelor 
obţinute cu ocazia 
cercetării la faţa 
locului şi folosirea 
a mijloacelor 
moderne de 
probaţiune –AFIS, 
NBIS și CDN 

    

2. Creşterea 
capacităţii 
operaţionale 
pentru prevenirea  
şi combaterea 
infracţiunilor de 
criminalitate 
organizată şi 
terorism. 

2.1. 
Destructurarea 
grupărilor infrac-
ţionale 

2.1.1 
Identificarea şi 
destructurarea 
reţelelor 
infracţionale. 

31.12.2021     - Procentul grupurilor 
infracţionale destructurate 
prin soluţionarea dosarelor 
penale cu trimitere în 
judecată - 40% 
 
- Procentul persoanelor din 
cadrul grupurilor 
destructurate față  de care 
s-au dispus măsuri 
preventive - 20% 

- Identificarea 
grupărilor active şi 
documentarea 
activităţii în 
vederea 
destructurării. 
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2.2. 
Combaterea 
criminalității 
organizate 
transfrontaliere 
– îmbunătățirea 
cooperării în 
domeniu 

2.2.1. Dezvoltarea 
instrumentelor 
juridice fondate pe 
recunoaștere 
reciprocă pentru 
facilitarea 
anchetelor penale/ 
operațiunilor 
comune cu state 
U.E./ terțe. 

31.12.2021     - Procentul de soluţionare 
a cererilor de asistenţă 
poliţienească 
internaţională - 95% 
- Nr mesaje operative 
trimise - 50 

- Desfăşurarea de 
verificări şi 
investigaţii pentru 
soluţionarea cu 
celeritate a 
solicitărilor 
autorităţilor altor 
state în cadrul 
asistenţei poliţieneşti 
internaţionale. 

    

- Formularea de 
cereri de asistenţă 
poliţienească 
internaţională în 
sprijinul cercetărilor 
din dosarele penale 
cu elemente de 
extraneitate /pentru 
documentarea 
activităților 
infracționale ale 
cetățenilor români 
suspecți de fapte 
transfrontaliere. 

    - Numărul de cereri de 
asistenţă poliţienească 
internaţională de natură 
judiciară formulate - 35 

3. Asigurarea 
climatului de 
legalitate a 

3.1. Accelerarea 
măsurilor de 
prevenire și com-

31.12.2021     - Numărul de acţiuni 
iniţiate - 14 
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mediului de 
afaceri prin 
combaterea 
evaziunii 
fiscale, 
contrabandei, 
corupţiei, 
contrafacerii 
de mărfuri, a 
infracţiunilor 
din domeniul 
achiziţiilor 
publice 
precum şi prin 
protecţia 
intereselor 
financiare ale 
Uniunii 
Europene 
 
3.1. Prevenirea 
şi combaterea 
evaziunii fiscale 
şi a altor forme 
ale criminalităţii 
economico-
financiare. 

batere a evaziunii 
fiscale  

- Iniţierea de acţiuni 
pentru prevenirea şi 
comba-terea 
contrabandei şi 
comerţului ilegal cu 
ţigarete/ tutun.  
- Iniţierea de 
acţiuni pentru 
prevenirea şi 
combaterea 
contrabandei şi 
comerţului ilegal 
cu alcool.  
- Iniţierea de 
acţiuni pentru 
prevenirea şi 
combaterea 
infracţiunilor care 
aduc atingere 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală. 
- Identificarea și 
investigarea 
infracțiunilor 
specifice din 
domeniul angajării 
și utilizării forței de 
muncă. 

    

3.1.3 
Eficientizarea 
activităţilor de 
identificare şi 
indisponibilizare, 

    - Recuperarea 
prejudiciilor cauzate la 
finalizarea cercetărilor în 
procent de 50% 
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în vederea 
confiscării 
produselor 
infracţiunilor. 

- Creşterea 
nivelului de 
recuperare a 
prejudiciului în 
cauzele privind 
infracţiuni 
economico-
financiare şi de 
spălare a banilor. 

    

3.1.4 Crearea 
unor structuri 
complexe de 
investigare, 
formate din 
reprezentanţii 
tuturor 
instituţiilor cu 
atribuţii, în 
scopul asigurării 
unor acţiuni 
unitare.  

    - Numărul de echipe 
comune constituite - 2 
 

- Constituirea de 
echipe comune 
Parchet, Poliţie, 
DGAF, structuri 
informative şi de 
analiză a 
informaţiilor în 
cauze economic  
complexe. 

    

3.2. 
Prevenirea şi 
combaterea 

3.2.1 Abordarea 
comprehensivă a 
acţiunilor anti-

31.12.2021     - Numărul de acțiuni 
inițiate - 1 
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corupţiei corupţie pentru 
promovarea unei 
gestionări coerente 
privind detectarea 
corupţiei/ 
conflictelor de 
interese. 

- Iniţierea de acţiuni 
cu efective din cadrul 
mai multor structuri 
pentru prevenirea şi 
combaterea corupţiei 
/conflictului de 
interese în 
administraţia publică, 
învăţământ, sănătate; 
a fraudelor din do-
meniul achiziţiilor 
publice. 

    

3.2.2 Dezvoltarea 
unor mecanisme 
eficiente de 
realizare a unor 
evaluări privind 
riscurile de 
corupţie în zonele 
vulnerabile.  

    Numărul de riscuri 
identificate/ reevaluate – 
100% din numărul 
riscurilor generate de 
aplicația M.A.R.C. 

Evaluarea/monitori
zarea Registrului 
riscurilor de 
corupţie la nivelul 
I.G.P.R. (structuri 
centrale). 
 

    

4. Asigurarea 
resurselor 
umane, a 

4.1.1 
Eficientizarea 
managementulu

31.12.2021     - Procentul de 
organizare a 
concursurilor – 100% 
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mijloacelor  
materiale, 
financiare și 
informaționale 
necesare 
dezvoltării și 
menținerii 
capacității 
operaționale a 
Poliției 
Române  
 
4.1.  Stabilirea 
unui raport 
optim între 
resursele 
umane, logistice 
şi financiare 
alocate, în 
funcţie de 
volumul şi 
complexitatea 
activităţii şi 
rezultatele 
aşteptate 
 
 

i resurselor 
umane, logistice 
şi financiare.  

 

- Organizarea de 
concursuri de 
recrutare din sursă 
internă/ externă în 
vederea încadrării 
unor posturi de 
specialitate  

    

- Participarea 
personalului la 
diferite programe 
de formare în 
scopul dobândirii 
de competenţe 
pro-fesionale, 
având în vedere 
necesarul  de 
pregătire. 

    - Numărul de poliţişti 
care participă la sesiuni 
de instruire în baza 
ofertelor educaţionale – 
50 

- Recrutarea 
candidaţilor pentru 
Academia de Po-
liţie, Academia 
Naţională de 
Informaţii a SRI, 
şcolile de agenţi 
de poliţie şi 
instituţii M.A.N. pe 
locurile pentru 
M.A.I. 

    - Număr de instituţii de 
învăţământ în care vor fi 
prezentate ofertele 
educaţionale – 40 
- Materiale întocmite şi 
mediatizate – 6 

- Creșterea 
gradului de 
mobilitate necesar 
îndeplinirii 
misiunilor de 
ordine și siguranță 

    - Operaționalizarea 
mijloacelor de transport 
repartizate/ distribuite 
sau achiziționate de IJP 
Prahova – 100% 
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publică.  

- Asigurarea 
condiţiilor 
corespunzătoare de 
func-ţionare în 
sediile de poliţie.  

    - Numărul de sedii de 
unităţi de poliţie 
reabilitate / consolidate/ 
achiziţionate – 5 

- Îmbunătăţirea 
gradului de dotare 
cu mijloace specifice 
(veste antiglonț, 
căști de protecție, 
plăci de protecție 
antiglonț etc) .  

    - Numărul de 
echipamente individuale 
de protecţie balistică - 3 
(în funcție de bugetul 
alocat) 

- Modernizarea 
tehnicii de calcul 
din totalul necesar 
(260 stații de 
lucru) 

    - Procentul stațiilor de lucru 
modernizate din totalul 
stațiilor de lucru ce nu 
îndeplinesc cerințele de 
securitate – 5% 

- Asigurarea 
mentenanței 
pentru stațiile 
radio din sistemul 
Tetra.  

    - Procentul stațiilor radio 
TETRA funcționale – 
90% 

-Implementarea unui 
sistem modern de 
evaluare şi gestiune a 
datelor în vederea 
eficientizării activităţii 
de evaluare 
psihologică pe 
categorii de personal. 

    - Număr evaluări 
psihologice realizate 
conform noului sistem- 
90% din evaluările 
programate 

- Activităţi de 
asistenţă psihologică 
primară şi  
recuperatorie, 

    - Procentul de intervenţii 
psihologice realizate - 
100%  
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proiectate pentru 
gestionarea riscului 
de apariţie a unor 
comportamente 
dezadaptative şi a 
efectelor acestora. 

- Participarea  
Serviciului 
Criminalistic la testele 
de competenţă/ 
Comparări 
interlaboratoare. 

    - Număr teste 
interlaboratoare 
efectuate – 12 

- Monitorizarea, 
evaluarea și 
cuantificarea 
activităților din 
domeniul 
cazierului judiciar 
desfășurate prin 
intermediul 
ROCRIS  

    Număr de documente de 
cazier eliberate din 
totalul celor primite – 
100% 

- Asigurarea unor 
spații de lucru 
corespunzătoare 
pentru eliberarea 
certificatelor de 
cazier judiciar  

    - Număr de ghișee 
modernizate – 1 (în 
funcție de bugetul 
alocat) 

- Eficientizarea 
activităţii 
desfăşurate în 
domeniul 
securităţii private.  

    - Procentul de licenţe 
acordate în termen – 100% 
- Procentul de licenţe 
reînnoite în termen - 
100% 

4.1.3 
Îmbunătăţirea 
comunicării 
publice, inter-
acţiunii cu mass-

    - Număr campanii 
derulate/ştiri și 
comunicate de presă 
întocmite - 1.200 ştiri/ 
comunicate 
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media  

- Derularea de 
campanii de 
informare/ 
conștientizare – 
realizarea de știri, 
comunicate/ 
diseminarea 
informațiilor pe 
conturile instituționale 
ale rețelelor sociale  

    

- Asigurarea 
accesului la 
informaţiile de 
interes public; 
soluţionarea 
solicitărilor primite 
de la cetăţeni, 
formulate în baza 
Legii nr. 544/2001.  

    - Ponderea de reclamaţii 
administrative primite, ca 
urmare a nemulţumirilor 
cauzate de modul de 
soluţionare a cererilor 
anterioare – 3% 

Asigurarea accesului 
la datele cu caracter 
personal, 
soluţionarea 
cererilor primite de 
la persoanele vizate, 
formulate în baza 
Regulamentului UE 
679/2016 privind 
protecția 
persoanelor fizice în 
ceea ce privește  
prelucrarea datelor 
personale și libera 
circulație a acestor 

    - Procentul de 
soluționare în termenul 
legal de 30 zile a 
cererilor formulate – 
100% 
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date. 

4.1.4 
Îmbunătăţirea 
serviciului de 
soluționare a 
cererilor și 
petițiilor, 
primirea în 
audiență și 
consilierea 
cetățenilor 

    - Ponderea petițiilor 

soluționate în termen de 

30 de zile – 95% 

- Ponderea petiţiilor 

soluţionate ce nu au 

necesitat intervenţia 

conducerii 

inspectoratului – 50% 
- Soluționarea la 
timp a cererilor, 
petițiilor și 
formularea de 
răspunsuri în 
termen de 30 de 
zile.  

    

-Soluţionarea în 
condiţii legale a 
cererilor, petiţiilor 
şi formularea de 
răspunsuri 
complete şi bine 
documentate. 

    

4.2. 
Îmbunătăţirea 
proceselor 
decizionale şi 
creşterea 
capacităţii de 
absorbţie a 
fondurilor 
europene. 

4.2.1 Dezvoltarea 
capacităţii de 
atragere a fondu-
rilor 
nerambursabile, în 
corelare cu 
obiectivele 
generale ale I.J.P. 
Prahova 

31.12.2021     -Numărul de proiecte a 
căror implementare va fi 
finalizată – 1 
- Numărul de proiecte în 

cadrul cărora se 
implementează activități – 
1 



     R O M Â N I A  

         
                 MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE             NESECRET 
                       INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL PRAHOVA            PLOIEȘTI   

                    ANEXA NR.1     
      

133 

 

Toleranță zero 
la abaterile 
disciplinare. 

- Accesarea şi 

implementarea 

de proiecte 

finanţate din 

fonduri externe 

nerambursabile. 

    

2.  Inspectoratul 
pentru Situații 
De Urgență 
”Șerban 
Cantacuzino” 
al județului 
Prahova 
 

Creşterea 
capacităţii 
operaţionale şi 
îmbunătăţirea 
calităţii 
misiunilor 
executate în 
folosul 
populaţiei prin 
reducerea 
impactului 
efectelor 
situaţiilor de 
urgenţă 

Realizarea unei 
analize 
aprofundate a 
sistemului 
judeţean de 
intervenţie în 
situaţii de urgenţă 
şi pregătirea 
acestuia pentru 
potenţiale dezastre 
de amploare 

31.12.2021     Număr recunoaşteri - 

180 

Efectuarea de 
exerciţii pentru 
antrenarea 
personalului 
propriu (de 
conducere, de 
pregătire prin 
simulare asistată 
de calculator, cu 
forţe în teren şi 
combinate) 

31.12.2021     Număr exerciţii - 77 

Armonizarea 
standardelor 
operaţionale şi 
a procesului 
de planificare 
şi acţiuni în 

Efectuarea de 
recunoaşteri 
preliminare 

31.12.2021     Procent conform 

planificării din Planul 

anual de pregătire în 

domeniul situaţiilor de 

urgenţă 
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situaţii de 
urgenţă prin 
perfecţionarea 
sistemului de 
colaborare şi 
cooperare cu 
administraţia 
publică locală 
 

Realizarea de 
instruiri, informări 
şi campanii de 
îmbunătăţire a 
siguranţei 
cetăţeanului 
privind modul de 
comportare în 
situaţii de urgenţă 

31.12.2021     Număr instruiri - 12 

Dezvoltarea 
capacităţii de 
intervenţie 
prin 
achiziţionarea 
de mijloace 
specific de 
intervenţie la 
incendii, 
deszăpeziri, 
inundaţii 

Îmbunătăţirea 
dotării cu 
echipamente şi 
mijloace tehnice, 
bunuri materiale şi 
echipamente de 
protecţie adaptate 
tuturor categoriilor 
de misiuni 

31.12.2021     În funcţie de bugetul 
alocat IGSU (buget de 

stat și fonduri 
structurale) 

 

3.  Inspectoratul 
de Jandarmi 
Județean 
Prahova 
 

1. Asigurarea 
eficienței și 
eficacității 
misiunilor de 
ordine publică 
executate de 
I.J.J. Prahova 

1.1 Modificarea și 
completarea 
cadrului normativ 
ce reglementează 
activitatea 
structurilor de 
ordine publică, 
precum și 
consolidarea 
capacității de 
management al 
tipurilor de risc la 
adunări publice. 

Semestrial     Numărul proiectelor de 
ordine întocmite sau 
modificate – 100; 
-Numărul procedurilor 
interne revizuite/ 
întocmite – 100. 

1.2. Asigurarea 
cadrului 
dispozițional 
pentru 

Semestrial 
 

    Numărul total al 
misiunilor de asigurare a 
ordinii publice - 100; 
Numărul ordinelor și 
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planificarea, 
organizarea și 
executarea 
misiunilor de 
ordine publică. 

dispozițiilor elaborate – 
10. 

1.3. Participarea în 
cadrul grupurilor 
de lucru sau 
emiterea punctelor 
de vedere în 
legătură cu 
proiectele de acte 
normative cu 
incidență în 
domeniul ordinii și 
siguranței publice. 

Semestrial     -Numărul de participări 
în cadrul grupurilor de 
lucru sau puncte de 
vedere emise în legătură 
cu proiectele de acte 
normative cu incidență 
în domeniul ordinii și 
siguranței publice – 100. 

1.4. Realizarea 
unei estimări 
judicioase a 
efectivelor 
necesare pentru 
executarea 
misiunilor în 
situația solicitărilor 
de efective în 
sprijin sau pentru 
preluarea 
misiunilor. 

Semestrial     Numărul solicitărilor 
analizate / soluționate – 
100. 

1.5. Participarea la  
controalele 
tematice și 
inopinate pe 
segmentul ordinii 
publice. 

Semestrial     Numărul controalelor 
tematice / controalelor 
inopinate executate – 
100. 

1.6. Punerea în 
aplicare a 
dispozițiilor / 

Semestrial     Numărul dispozițiilor / 
planurilor proprii de 
măsuri transmise/ 
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planurilor de 
măsuri / 
concepțiilor de 
acțiune în 
domeniul ordinii 
publice transmise 
de eșalonul 
superior. 
 

elaborate în baza 
planurilor de măsuri/ 
acțiune, dispozițiilor 
eșalonului superior – 50. 

1.7. Participarea la 
seminarii, 
conferințe, întâlniri 
de lucru pe teme 
privind domeniul 
ordinii și siguranței 
publice, precum și 
organizarea și 
coordonarea de 
convocări și 
ședințe de 
pregătire în 
domenii de 
interes. 
 

Semestrial     Numărul seminariilor / 
conferințelor / întâlnirilor 
de lucru desfășurate - 6; 
-Numărul convocărilor / 
ședințelor de pregătire 
organizate și desfășurate 
– 6. 

2. Asigurarea 
eficienței 
activității de 
prevenire și 
combatere a 
faptelor 
antisociale, 
prin corelarea 
acțiunilor 
executate în 
concordanță 
cu 

2.1. Întocmirea de 
materiale privind 
activitățile 
desfășurate pe 
linia prevenirii și 
combaterii faptelor 
antisociale și 
rezultatele 
obținute (analize, 
sinteze, informări, 
statistici, grafice, 
etc.) 

Semestrial     Numărul documentelor 
ce conțin analize, 
sinteze, informări, studii, 
prognoze, statistici, 
grafice, etc. – 50. 
-Numărul ordinelor și 
dispozițiilor elaborate / 
transmise - 6. 
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infracționalitat
ea stradală 
înregistrată în 
analizele  
elaborate 

2.2. Coordonarea 
și  monitorizarea 
activităților de 
constatare / 
sancționare a 
faptelor de natură 
penală/ 
contravențională, 
verificarea 
rapoartelor 
întocmite cu 
această ocazie 
precum și 
creșterea 
prezenței în zonele 
publice cu 
potențial 
criminogen, 
instituții de 
învățământ, mediu 
rural și silvic 

Semestrial     Numărul infracțiunilor și 
contravențiilor 
constatate de personalul 
I.J.J. Prahova - 6 

2.3. Coordonarea, 
sprijinul și 
îndrumarea 
activității de 
punere în 
executare a 
mandatelor de 
aducere 

Semestrial     Numărul mandatelor de 
aducere executate de 
către efectivele I.J.J. 
Prahova - 100;  
Numărul mandatelor de 
aducere primite spre 
executare de către 
structurile I.J.J. Prahova 
- 100. 

2.4. Coordonarea 
activităților 
preventiv-
educative 
desfășurate de 
personalul I.J.J. 
Prahova. 

Semestrial     Numărul acțiunilor 
preventiv-educative 
desfășurate - 100. 
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2.5. Participarea la 
controale 
tematice, 
controale 
inopinate și acțiuni 
de sprijin și 
îndrumare vizând 
activitatea de  
prevenire și 
combatere a 
faptelor antisociale 
desfășurată de 
personalul 
inspectoratului 

Semestrial     Numărul controalelor 
tematice / controalelor 
inopinate/activități de 
sprijin și îndrumare  
executate - 50. 

3. Asigurarea 
capacității 
operaționale a 
structurilor de 
intervenție 
antiteroristă și 
acțiuni 
speciale 
 

3.1. Propuneri de 
modificare și 
completare a  
cadrului normativ 
ce reglementează 
activitatea 
structurilor de 
intervenție 
antiteroristă și 
acțiuni speciale. 

Semestrial     Numărul proiectelor de 
ordine întocmite sau 
modificate - 6; 
Numărul procedurilor 
interne revizuite / 
întocmite - 6; 
Numărul propunerilor de 
completare/modificare a 
concepțiilor / 
metodologiilor privind 
organizarea și dotarea 
structurilor antiteroriste 
și de acțiuni speciale - 6; 
Numărul de participări în 
cadrul grupurilor de 
lucru pentru întocmirea / 
modificarea standardelor 
operaționale - 10. 

3.2. Participarea la 
seminarii, 
conferințe, întâlniri 
de lucru pe teme 
privind prevenirea 

Semestrial     Numărul seminariilor, 
conferințelor, întâlnirilor 
de lucru - 6 
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și combaterea 
terorismului, 
inovații ale tehnicii 
specifice de 
intervenție. 

3.3. Identificarea 
eventualelor 
neajunsuri care 
pot afecta timpul 
de răspuns a 
structurilor 
antiteroriste și de 
acțiuni speciale și 
inițierea 
demersurilor 
pentru soluționare, 
precum și 
reducerea timpului 
mediu de răspuns 
și creșterea 
calității de 
intervenție de 
ordine publică, 
antiteroristă și 
contrateroristă. 

Semestrial     Numărul analizelor 
privind neajunsurile / 
propunerile structurilor 
operative - 10. 

3.4. Consolidarea 
cooperării cu 
celelalte instituții 
cu competențe în 
domeniu. 

Semestrial     Numărul de planuri de 
colaborare/cooperare 
întocmite / revizuite / 
modificate - 10; 
Numărul de analize 
privind acțiunile 
executate în cooperare 
cu alte instituții de către 
structurile antiteroriste și 
de acțiuni special - 10. 

3.5. Executarea de 
controale tematice 

Semestrial     Numărul controalelor 
tematice / controalelor 
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și inopinate pe 
segmentul 
acțiunilor speciale 
și a intervenției 
antiteroriste. 

inopinate executate – 10 

3.6. Punerea în 
aplicare a 
dispozițiilor / 
planurilor de 
măsuri / 
concepțiilor de 
acțiune în 
domeniul acțiunilor 
speciale și a 
intervenției 
antiteroriste 
transmise de 
eșalonul superior 

Semestrial     Numărul dispozițiilor / 
planurilor proprii de 
măsuri transmise / 
elaborate în baza 
planurilor de măsuri / 
acțiune, dispozițiilor 
eșalonului superior - 10 

4. Actualizarea 
cadrului 
normativ specific 
pazei. 

4.1. Continuarea 
demersurilor 
pentru înaintarea 
modificarilor și 
completărilor HG 
nr. 301/2012 

Semestrial     Intrarea în vigoare a 
modificărilor propuse 
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4.2. Actualizarea 
cadrului normativ 
intern pentru 
modificarea 
conceptuală a 
modului de 
executare a 
misiunii de pază. 

Semestrial     Procentul structurilor 
consultate raportat la 
numărul total al 
structurilor cu 
responsabilități în 
domeniu; 
Procentul propunerilor 
valorificate/ față de cele 
la care a fost motivată 
nevalorificarea raportat 
la numărul total al 
propunerilor formulate; 
Consolidarea formei 
finale a proiectului și 
promovarea pe circuitul 
de aprobare și avizare; 
Intrarea în vigoare a 
modificărilor/ 
completărilor formulate. 

5. 
Modernizarea 
componentelo
r operaționale 
din cadrul 
misiunii de 
pază și 
optimizarea  
cooperării/ 
colaborării/ 
schimbului de 
informații 

5.1. Continuarea 
demersurilor 
pentru dezvoltarea 
și implementarea 
la nivel național a 
unei strategii 
unitare de 
completare, 
modernizare și/sau 
înlocuire a 
sistemelor tehnice 
de securitate 
instalate la 
obiective, precum 
și conectarea 
acestora la 
dispeceratele de 
monitorizare. 

Semestrial     Crearea funcțiilor cu 
profil tehnic în structura 
SPPI; 
întocmirea fișelor 
posturilor pentru 
funcțiile cu profil tehnic; 
identificarea și 
încadrarea cu personal a 
funcțiilor cu profil tehnic; 
inițierea demersurilor 
pentru adaptarea 
cadrului normativ în 
vederea extinderii  
utilizării monitorizării 
video în misiunile de 
pază ale Jandarmeriei 
Române. 
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5.2. Inițierea 
demersurilor 
pentru 
modificarea/ 
completarea  
documentelor de 
cooperare/ 
colaborare 

31.12.2021     Procentul protocoalelor 
pentru care au fost 
inițiate demersuri în 
sensul actualizării, 
raportat la numărul total 
al protocoalelor 
gestionate; 
numărul protocoalelor 
pentru care au fost 
inițiate demersuri de 
actualizare -10. 

5.3. Creșterea 
gradului de 
integrare a 
informațiilor 
obținute din 
diferite surse în 
cadrul procesului 
de planificare a 
misiunilor de pază 

31.12.2021     Procentul produselor 
analitice, ale căror 
informații au fost 
integrate,  raportat la 
numărul total al 
informațiilor, obținute de 
la diferite structuri 
partenere; 
numărul produselor 
analitice, ale căror 
informații au fost 
integrate - 10; 
numărul informațiilor 
obținute de la diferite 
structuri partenere - 50. 
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5.4. Continuarea 
demersurilor 
pentru dezvoltarea 
și implementarea 
aplicației destinate 
gestionării 
integrate a 
riscurilor la 
securitate fizică la 
adresa obiectivelor 
și transporturilor 
din 
responsabilitatea 
I.J.J. Prahova 

31.12.2021     Implementarea aplicației 
destinate gestionării 
integrate a riscurilor la 
securitate fizică la 
adresa obiectivelor și 
transporturilor din 
responsabilitate. 

6. Pregătirea 
personalului 
de pază 

6.1.Identificarea și 
desfășurarea 
demersurilor 
pentru participarea 
la programe de 
pregătire/ 
seminarii naționale 
și/ sau 
internaționale în 
domeniile de 
competență ale 
Jandarmeriei 
Române 

31.12.2021     Numărul de programe 
de pregătire naționale și 
internaționale parcurse; 
numărul activităților de 
schimb de experiență 
desfășurate în domeniul 
de competență - 10. 

6.2. Identificarea 
unor soluții și 
formularea de 
propuneri, pentru 
punerea în 
practică a 
acestora, pe linia  
optimizării  
sistemului de 
pregătire practică, 

31.12.2021     Numărul activităților 
desfășurate pentru 
identificarea unor soluții 
de pregătire - 10; 
numărul activităților 
desfășurate pentru 
punerea în practică a 
programelor de 
pregătire identificate – 
10. 
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în sistem 
centralizat, a 
personalului 
implicat în 
planificarea, 
organizarea, 
controlul și 
executarea 
misiunii de pază; 

6.3. Pregătirea 
efectivelor care 
încadrează 
structurile de 
intervenție și a 
efectivelor din 
cadrul 
dispozitivelor de 
pază pentru 
îmbunătățirea 
capacității de 
reacție și a 
gradului de 
coeziune între 
acestea. 

31.12.2021     Procentul  exercițiilor 
desfășurate raportat la 
numărul celor 
planificate; 
procentul forțelor care 
participă la exercițiu, 
raportat la numărul total 
al forțelor operative din 
pază 

 

 


