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Capitolul 1 
Contextul economic al Jude ului Caraș-Severin 

 
Indicele de volum al produc iei industriale realizate în perioada ianuarie - decembrie 2017, a fost de 99,0% fa  de aceea i 

perioad  a anului 2016, aceasta însemnând o s dere cu 1,0% a volumului produc iei industriale. 
Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, în perioada ianuarie - decembrie 2017, fa  de aceea i perioad  a anului 

precedent a fost de 102,3%. 
Firmele cu sediul în Jude ul Cara -Severin, în luna octombrie 2017, au exportat m rfuri în valoare de 29.954 mii euro şi au 

importat în valoare de 21.917 mii euro, exportul dep şind importul cu 8.037 mii euro. 
Câştigul salarial mediu nominal brut pe economie, în luna decembrie 2017 a fost de 3.662 lei, iar cel net de 2.629 lei.  
La nivel de jude , câştigul salarial mediu nominal brut înregistrat în luna decembrie 2017, a fost de 2.799 lei, iar cel net de 2.015 

lei. 
Efectivul salaria ilor la sfârşitul lunii decembrie 2017 în Jude ul Cara -Severin, a fost de 56.581 persoane. În activitatea de 

agricultur , vân toare şi servicii anexe efectivul salaria ilor la sfârşitul lunii decembrie a fost de 2.401 persoane, în industrie şi construc ii 
a fost de 21.740 persoane iar în activitatea de servicii 32.440 persoane. 

Num rul mediu al pensionarilor în Jude ul Cara -Severin a fost în trimestrul III 2017 de 73.313 persoane, iar pensia medie lunar  
de 1.057 lei. 

Potrivit datelor furnizate de Agen ia Na ional  pentru Ocuparea For ei de Munc , num rul şomerilor înregistra i la sfârşitul lunii 
decembrie 2017 în Jude ul Cara -Severin, a  fost de 3.961 persoane (cu 778 şomeri mai mul i decât la sfârşitul lunii noiembrie 2017).  

Rata şomajului pentru Jude ul Cara -Severin, a fost la sfârşitul lunii decembrie 2017, de 3,6%, cu 0,7% mai mare decât la sfâr itul 
lunii noiembrie 2017. 

La nivel na ional, rata şomajului la sfârşitul lunii decembrie 2017, a fost de 4,0%, aceea i cu cea de la sfâr itul lunii noiembrie 
2017. 

Num rul locuin elor terminate în cursul trimestrului III 2017 a fost de 19, din care, în mediul urban 15 locuin e şi 4 locuin e în 
mediul rural.  

În luna decembrie 2017, în Jude ul Cara -Severin s-au eliberat 14 autoriza ii de construire pentru cl diri reziden iale, cu 27,3% 
mai multe în luna decembrie 2017 decât în luna decembrie 2016, iar fa  de luna noiembrie 2017, num rul de autoriza ii eliberate a 
sc zut cu 1 autoriza ie.  
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“Planul anual de acţiuni pentru realizarea în Judeţul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare” a fost 
elaborat în baza Programului de Guvernare implementat la nivelul jude ului şi pe baza propunerilor f cute de c tre servicii publice 
deconcentrate şi alte organisme ale ministerelor în teritoriu, precum şi pe baza unor propuneri ale autorit ilor publice locale. 

Obiectivele prioritare ale jude ului se refer  la continuarea creşterii economice, creşterea capacit ii de absorb ie a fondurilor 
comunitare şi interne, promovarea oportunit ilor jude ului astfel încât s  fie atraşi investitori şi nu în ultimul rând dezvoltarea resurselor 
umane în toate domeniile. 

Obiectivele specifice, propuse a fi atinse în anul 2018, se reg sesc detaliat, pe ac iuni concrete, cu termene şi responsabilit i, în 
capitolele urm toare. 

 
 

Capitolul 2 
Fiscalitate . Resurse minerale. Protec ia consumatorului 

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Fiscalitate   
 Realizarea veniturilor la bugetul general consolidat   

1  Colectarea de venituri la bugetul general consolidat, din care: 
-bugetul de stat              
-bugetul asig. sociale de stat  
-bugetul asig. sociale de sanatate                                        
-bugetul asig. sociale de somaj         

Administra ia Jude ean  a 
Finantelor Publice  

Cara -Severin 
 

Lunar 

 Cresterea gradului de recuperare a arieratelor bugetare de la debitori   
2  Preluarea si actualizarea in evidenta fiscala a informatiilor privind obligatiile restante 

la bugetul general consolidat                                 
AJFP Cara -Severin Lunar 

3  Publicarea pe pagina de internet a ANAF a  contribuabililor mari, mijlocii si mici care 
inregistreaza obligatii bugetare restante precum si cuantumul acestor obligatii  

AJFP Cara -Severin Trimestrial 

4  Inceperea  procedurii de aplicare a masurilor de executare silita in cazul 
contribuabililor care inregistreaza arierate bugetare, respectiv:  
- instituiri popriri asupra disponibilitatilor banesti existente in conturilor bancare ale 
debitorilor;                                                                                                            
- instituiri popriri asupra veniturilor datorate de catre terti debitorilor;  
- aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile si imobile proprietate a debitorilor 

AJFP Cara -Severin Lunar 

5  Urmarirea incasarilor realizate urmare aplicarii masurilor de executare silita, 
respectiv:  
 - plati efectuate de debitori dupa comunicarea somatiei; 

AJFP Cara -Severin Lunar 



 3 

 - venituri incasate urmare popririi disponibilitatilor banesti existente in conturile 
bancare ale debitorilor;  
 - venituri incasate urmare instituirii popririi asupra veniturilor datorate de catre terti 
debitorilor;  
 - venituri incasate urmare valorificarii bunurilor mobile si/sau imobile sechestrate 

6  Urmarirea achitarii ratelor din esalonari la plata obligatiilor bugetare in cazul 
debitorilor care au beneficiat de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si contributiilor 
sociale 

AJFP Cara -Severin Lunar 

7  Deschiderea cu operativitate a procedurii insolventei in cazul debitorilor declarati 
insolvabili sau insolventi 

AJFP Cara -Severin Lunar 

 Imbunatatirea modului de valorificare a bunurilor devenite proprietate de stat   
8  Preluarea, evaluarea si valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat prin 

aplicarea celor mai eficiente metode de valorificare 
AJFP Cara -Severin Lunar  

 Mediatizarea problematicii fiscale, in vederea cunoasterii acesteia de catre 
contribuabili precum si preluarea de catre personalul destinat activitatii cu 
pub licul a solicitarilor acestora 

  

9  Solutionarea solicitarilor privind problematica fiscala prin: 
-relatia directa cu contribuabilii; 
-telefon; 
-corespondenta scrisa; 
-mijloace electronice de comunicare 

AJFP Cara -Severin Permanent 

 Identificarea si diminuarea evaziunii si fraudei fiscale si atragerea sumelor 
suplimentare la bugetul general consolidat 

  

10  Efectuarea inspectiilor fiscale urmare analizelor de risc proprii, la contribuabili 
persoane juridice sau fizice, care prezint  un risc fiscal ridicat pentru administratia 
fiscala, precum şi la contribuabilii afla i sub incidenta prevederilor Legii nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa 

AJFP Cara -Severin Lunar 

11  Efectuarea inspectiilor fiscale pentru solutionarea deconturilor de TVA cu sume 
negative, cu optiune de rambursare 

AJFP Cara -Severin Lunar 

12  Controale inopinate ca urmare a unor informatii cu privire la existenta unor fapte de 
incalcare a legislatiei fiscale; verificarea situatie fiscale; constatarea, analizarea si 
evaluarea unui risc fiscal specific 

AJFP Cara -Severin Lunar 

13  Verificarea documentelor şi operatiunilor impozabile ale unui  contribuabil, in 
corelatie cu cele detinute de persoana supusa unui control fiscal 

AJFP Cara -Severin Lunar 

 Reprezentarea si asistenta juridica in cauzele aflate pe rolul instantelor de 
judecata  

  

14  Intocmirea tuturor actelor procedurale si exercitarea tuturor cailor de atac ce se 
impun in dosarele aflate pe rolul instantelor 

AJFP Cara -Severin Lunar 
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15  Colaborarea cu biroul de procedura insolventa lichidari in dosarele care au ca obiect 
procedura insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2006 si procedura lichidarii 
prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata 

AJFP Cara -Severin Lunar 

 Aplicarea mecanismelor privind administrarea finantelor publice in profil 
teritorial, executia de casa a bugetului general consolidat, a fondurilor 
speciale, a veniturilor extrabugetare si a bugetului trezoreriei 

  

16  Asigurarea asistentei de specialitate pentru unit ile administrativ-teritoriale în 
vederea intocmirii corecte a bugetelor de venituri şi cheltuiei precum si a altor 
documente prevazute de lege, precum si centralizarea acestor situatii pe total judet 

AJFP Cara -Severin Lunar 

17  Asigurarea asistentei de specialitate pentru unit ile administrativ-teritoriale in 
vederea intocmirii corecte a situatiilor financiare, si a altor documente prevazute de 
lege, precum si centralizarea acestor situatii pe total judet 

AJFP Cara -Severin  
 

Lunar 

18  Asigurarea indrumarii metodologice a unitatilor operative ale trezoreriei statului, 
urmarind respectarea instructiunilor si a normelor legale in domeniu 

AJFP Cara -Severin  
 

Lunar 

19  Organizarea si conducerea evidentei contabile a contului corespondent al trezoreriei 
statului, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli 

AJFP Cara -Severin  
 

Lunar 

 Supraveghere şi control vamal   
20  Asigurarea v muirii m rfurilor, conform regimului vamal solicitat, aplicarea tarifului 

vamal de import i a altor norme legale privind v muirea m rfurilor i a bunurilor  
Biroul Vamal  

Caraş-Severin 
Permanent 

21  Organizarea/exercitarea de activit i de control ulterior a declara iilor vamale pe baza 
analizei de risc proprii i în situa iile dispuse de conducerea biroului vamal, 
încheierea de documente de constatare i sanc ionare specifice 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

22  Realizarea controlului ulterior periodic pe baza analizei de risc proprii i în situa iile 
dispuse de conducerea biroului vamal în cazul beneficiarilor de proceduri simplificate 
de v muire  

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

23  Analizarea situa iilor în care liberul de vama a fost acordat cu titlu provizoriu şi la 
care se instituie garan ii b neşti potrivit reglementarilor vamale (situa ii privind 
prelevarea de probe, originea m rfurilor, amânarea determin rii cu titlu definitiv a 
valorii în vam , taxe antidumping provizorii) 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

24  Asigurarea, la nivel regional, a îndeplinirii atribu iilor ce revin autorit ii vamale 
privind obiectivele înscrise în Strategii na ionale şi Planuri de ac iune ale acestora 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Supravegherea mişc rii produselor accizabile   
25  Organizarea şi exercitarea de ac iuni de supraveghere şi control a opera iunilor cu 

produse accizabile, precum şi de urm rire a mişc rilor aflate în regim suspensiv 
Biroul Vamal  

Caraş-Severin 
Permanent 

26  Utilizarea aplica iilor informatice specifice, urm rirea închiderii circuitului 
documentelor administrativ electronice în mişcarea produselor accizabile în regim 
suspensiv  

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Autorizarea operatorilor cu produse accizabile    
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27  Exercitarea în conformitate cu reglement rile fiscale în vigoare a activit ii curente a 
Comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor 
armonizate 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

28  Exercitarea în conformitate cu reglement rile fiscale în vigoare a competen elor de 
autoritate vamal  teritorial  în ceea ce priveşte autorizarea persoanelor fizice/juridice 
în domeniul produselor supuse accizelor armonizate 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

29  Preg tirea şi asigurarea desf şur rii procesului de primire şi verificare a 
documentelor şi formularea propunerilor privind oportunitatea acord rii autoriza iilor 
în vederea transmiterii Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse 
accizelor armonizate 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

30  Verificarea documenta iei necesare eliber rii autoriza iilor de utilizator final agen ilor 
economici referitor la produsele accizabile ce sunt utilizate în scopurile prev zute ca 
scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice, scutiri/except ri pentru produse 
energetice 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

31  Verificare dosare şi întocmirea atestatelor pentru distribu ie şi comercializare angro 
şi en detail de produse energetice,  pentru distribu ie şi comercializare angro de 
produse supuse accizelor (b uturi alcoolice şi produse din tutun) pentru operatorii 
economici, afla i în competen a biroului vamal 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

32  Urm rirea constituirii şi verificarea periodic  a garan iilor constituite de c tre 
antrepozitari autoriza i, destinatari înregistra i, expeditori înregistra i şi utilizatori finali 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Identificarea situa iilor de înc lcare a reglement rilor şi aplicarea sanc iunilor   
33  Sanc ionarea faptelor care constituie contraven ii potrivit reglement rilor în vigoare 

referitoare la regimul vamal şi al produselor accizabile şi re inerea, în vederea 
confisc rii, a m rfurilor care fac obiectul contraven iei, pentru care legea prevede o 
astfel de sanc iune 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

34  Sesizarea organelor de urm rire penal  în cazul existen ei indiciilor s vârşirii unor 
infrac iuni 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

35  Transmiterea spre solu ionare la instan ele competente a dosarelor privind plângerile 
prealabile formulate împotriva actelor administrativ fiscale încheiate 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Colectarea obliga iilor fiscale rezultate din raporturile vamale   
36  Asigurarea încas rii drepturilor de import şi a celorlalte taxe datorate în vam  pentru 

m rfurile şi bunurile apar inând agen ilor economici şi persoanelor fizice 
Biroul Vamal  

Caraş-Severin 
Permanent 

37  Încasarea şi contabilizarea resurselor proprii tradi ionale, respectiv taxe vamale, 
contribu ii agricole, taxe antidumping, ale bugetului comunitar  

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Ac iuni privind bunurile de contraband , interzise şi restric ionate de legisla ia 
vamal  sau prev zute prin alte acte normative în vigoare  

  

38  Ac ionarea în domeniul combaterii traficului de droguri, precursori, plante, substante 
si preparate stupefiante si psihotrope, de produse cu regim special (produse 

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 
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strategice, cu dublã utilizare, arme, munitii, substante chimice periculoase, produse 
care afecteazã stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme 
modificate genetic, deseuri etc.), altor bunuri de contrabanda, interzise si 
restrictionate de legislatia vamala precum si in domeniul asigurãrii respectãrii 
drepturilor de proprietate intelectualã  

39  Ac ionarea în domeniul combaterii de inerii i introducerii ilegale pe teritoriul vamal al 
Comunit ii a igaretelor i b uturilor din categoria alcoolului etilic i identificate în 
România, precum i din alte opera iuni prev zute în indicatorii de evaziune: stabilire 
i comunicare prejudiciu, constituirea de parte civil , emitere acte administrativ 

fiscale/executare silit  recuperare prejudiciu  

Biroul Vamal  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Inspec ie fiscal /control ulterior   
40  Generalizarea procedurilor simplificate de vamuire pentru agentii economici care 

indeplinesc conditiile legale 
Birou Vamal Naid ş Permanent 

41  Intensificarea ac iunilor de depistare a infrac iunilor la regimul vamal, evaziunii, trafic 
ilicit la frontier  

Birou Vamal Naid ş Permanent 

42  Punerea la dispozitie a agentilor economici in forma tiparita sau format electronic a 
TARIC 

Birou Vamal Naid ş Permanent 

43  Cooperarea si participarea la actiuni comune impreuna cu alte institutii ale statului cu 
atributiuni in domeniu  

Birou Vamal Naid ş Permanent 

44  Identificarea surselor de venituri si incasarea acestora la bugetul statului Birou Vamal Naid ş Permanent 
45  Masuri concrete de urmarire si recuperare a debitelor  Birou Vamal Naid ş Permanent 
46  Intensificarea activitatilor de control pe segmentul produse accizabile Birou Vamal Naid ş Permanent 

 Domeniul  anticoruptie   
47  Asigurarea transparentei si integritatii in administraria vamala Birou Vamal Naid ş Permanent 
48  Incurajarea participarii publicului la depistarea si semnalarea faptelor de coruptie Birou Vamal Naid ş Permanent 
49  Efectuarea de controale inopinate pentru prevenirea faptelor de coruptie Birou Vamal Naid ş Permanent 

 Desf şurarea activit ii reprezentantului guvernului în jude , în realizarea 
atribu iilor stabilite prin lege şi îndeplinirea sarcinilor încredin ate de Guvern 

  

50  Monitorizarea modului de recuperare a arieratelor bugetare r mase de recuperat la 
sfârşitul fiec rei luni 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economic  şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate  

Lunar 

51  Monitorizarea eforturilor Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Cara -Severin, 
în vederea cuprinderii în activitatea de control a tuturor tipurilor de comercian i, 
conform actelor normative în vigoare 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Lunar 

52  Organizarea şedin elor de c tre comisia tehnic , pentru avizarea de c tre Prefectul 
Jude ului Caraş-Severin, a proiectelor de buget pentru anul 2019 ale serviciilor 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Caraş-Severin, 

31.12.2017 
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publice deconcentrate SDEMSPD 
53  Organizarea şedin elor de c tre comisia tehnic , pentru avizarea de c tre Prefectul 

Jude ului Caraş-Severin, a execu iilor bugetare trimestriale ale serviciilor publice 
deconcentrate 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Trimestrial 

 
 Mediul de afaceri   
 Desf şurarea activit ii reprezentantului guvernului în jude , în realizarea 

atribu iilor stabilite prin lege şi îndeplinirea sarcinilor încredin ate de Guvern 
  

54  Centralizarea anchetelor de conjunctur  economic , completate de c tre societ ile 
comerciale ce formeaz  eşantionul din Jude ul Caraş-Severin, pentru estimarea 
evolu iei din sectorul industrial de c tre Comisia Na ional  de Prognoz  Bucureşti 

Institu ia Prefectului – 
Jude ul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economic  şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate  

Trimestrial 

55  Monitorizarea diferen elor existente între num rul agen ilor economici înmatricula i la 
Oficiul Registrului Comer ului i cei afla i în baza de date Cod fiscal, care nu au 
depus situa ii financiare, conform prevederilor legale 

Institu ia Prefectului – 
Jude ul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Lunar 

 Resurse minerale    
 Întocmirea de documenta ii geologico-tehnice    

56  Întocmirea unui nou Permis temporar de exploatare a calcarelor cristaline din 
perimetrul Ocna de Fier 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

57  Elaborarea şi înaintarea c tre ANRM Bucureşti a Raportului privind rezultatele 
exploat rii experimentale cu îmbuteliere a apei minerale naturale din perimetrul 
Calina în  anul nou  de prelungire dup  semnarea licen ei de exploatare 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

58  Elaborarea şi înaintarea c tre ANRM Bucureşti a Programului privind exploatarea 
experimental  cu îmbuteliere a apei minerale naturale din perimetrul Calina in anul 
zece de prelungire dup  semnarea licen ei de exploatare 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

59  Elaborarea şi înaintarea rapoartelor geologico-miniere trimestriale şi anuale la 
CITRM Caransebeş şi ANRM Bucureşti 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

60  Ob inerea avizul ANRM pentru exploatarea experimental  cu îmbuteliere a apei 
minerale naturale de la Calina pentru al zecelea an contractual 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

 Monitorizarea activit ilor de explorare   
61  Monitorizarea permanent  a activit ii asocia ilor Consiliului Jude ean la licen ele în 

derulare în vederea stabilirii obliga iilor de plat  c tre Bugetul de Stat - taxe de 
suprafa , redeven e miniere şi garan ii financiare pentru refacerea mediului 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

62  Monitorizarea prin deplas ri în teren a activit ii  asocia ilor Consiliului Jude ean la 
licen ele în derulare,privind respectarea programelor anuale de lucr ri impuse prin 
avizele emise de ANRM Bucureşti 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

63  Colaborarea şi deplasarea în teren cu reprezentan ii CITRM Caransebeş în vederea 
întocmirii actelor de control ce vizeaz  activitatea  din cadrul Licen elor de explorare 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 
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şi exploatare administrate de Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
64  Deplasarea la sediul ANRM Bucureşti, în vederea înaint rii şi sus inerii 

documenta iilor geologice şi tehnice elaborate, având în vedere caracterul 
confiden ial al acestora 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

65  Colaborarea cu Agen iile de Protec ie a Mediului şi Protec ie a Muncii pentru 
conformarea activit ii desf şurate de asocia ii Consiliului Jude ean cu legisla ia în 
domeniu 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

 Protec ia consumatorilor   
 Protejarea consumatori lor împotriva riscului de a achizi iona produse 

periculoase sau de a li se presta servicii care ar putea s  le afecteze via a, 
s n tatea sau securitatea 

  

66  Organizarea şi desf şurarea de tematici de control la nivel jude ean, zonal şi la nivel 
na ional pentru evaluarea riscului produselor poten ial periculoase 

Comisariatul Jude ean pentru 
Protec ia Consumatorilor 

Caraş-Severin 

31.12.2018 

67  Eficientizarea ac iunilor de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor care au 
determinat m surile stabilite, inclusiv prin schimbul rapid de informa ii între structurile 
teritoriale şi prin verificarea m surilor stabilite prin documentele de control 

CJPC Caraş-Severin 31.12.2018 

68  Organizarea şedin elor Consiliului Consultativ Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor conform Programelor de activitate ale acestui organism stabilite 
semestrial şi întrunirea CCPC, care coordoneaz  activitatea de supraveghere a 
pie ei la nivel local 

CJPC Caraş-Severin 30.06.2018 
31.12.2018 

69  Colaborarea cu alte institu ii ale administra iei publice centrale şi locale, precum şi cu 
institu ii similare din statele membre ale Uniunii Europene, prin schimbul rapid de 
informa ii privind produsele periculoase 

CJPC Caraş-Severin 30.06.2018 
31.12.2018 

70  Verificarea îndeplinirii condi iilor în baza c rora au fost autoriza i operatorii economici 
care desf şoar  activit i cu metale pre ioase 

CJPC Caraş-Severin 31.12.2018 

 Solu ionarea cu celeritate a peti iilor consumatorilor şi asocia iilor acestora   
71  Îmbun t irea modalit ilor de primire, solu ionare şi informare a peti ionarului prin 

creşterea procentului de peti ii solu ionate din cele înregistrate 
CJPC Caraş-Severin 30.06.2018 

31.12.2018 
 Creşterea nivelului de informare/educare a consumatorilor      

72  Desf şurarea de campanii şi ac iuni de informare / educare a consumatorilor pentru: 
- Achizi ionarea în cunoştin  de cauz  a produselor şi serviciilor, potrivit intereselor 
consumatorilor 
- Creşterea gradului de protejare a consumatorilor 
- Creşterea num rului de peti ii solu ionate pe cale amiabil  

CJPC Caraş-Severin 31.12.2018 

 Creşterea transparen ei activit ii institu iei   
73  Aplicarea prevederilor legale din HG nr. 544/2002 şi HG nr. 1723/2004 CJPC Caraş-Severin 31.12.2018 

 Controlul metrologic prin  inspec ii si  test ri  inopinate - controlul  mijloacelor   
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de m surare si controlul  m surarilor, efectuate  cu mijloace  de  m surare  din  
domenii de interes  public  

74  Controlul metrologic prin  inspec ii si  test ri  inopinate-controlul  mijloacelor de 
m surare si controlul  m surarilor utilizate la:  
- tranzac ii comerciale(vânz ri, cump r ri  si schimburi de m rfuri, produse si servicii  
ale caror  valori sunt determinate  pe baza de m sur ri); 
 - deteminarea valorilor unor m rimi importante pentru s n tatea şi integritatea 
persoanelor(din medicin , controlul medicamentelor, controlul mediului, 
supravegherea şi siguran a  traficului de c l tori si m rfuri, protec ia muncii);  
- stabilirea unor impozite, taxe, tarife, prime, amenzi, remunera ii; 
- determin ri oficiale de stocuri din gestiune pe baz  de m sur ri; 
- determinarea valorilor unor m rimi necesare pentru aplicarea unor normative 
oficiale cu caracter obligatoriu (vamale, fiscale, poştale, geodezice si de cadastru, 
expertize judiciare, controale oficiale); 
- preambalarea si dozarea produselor destinate vânzarii; 
- determinarea valorilor unor m rimi ce afecteaz   integritatea cet enilor      

Serviciul Jude ean de Metrologie 
Legal  Caraş-Severin 

31.12.2018 

 Asigurarea trasabilit ii rezultatelor m sur rilor efectuate cu mijloace de 
m surare supuse controlului metrologic legal, prin verific ri metrologice 

  

75  Verificari metrologice ale mijloacelor de m surare ale agentilor economici şi 
persoanelor fizice, care utilizeaz  mijloace de m surare de interes public 

SJML Caraş-Severin 31.12.2018 

76  Etalon ri ale etaloanelor SJML Caraş-Severin şi ale agen ilor economici care fac 
verific ri ale  mijloacelor de m surare supuse controlului metrologic legal 

SJML Caraş-Severin 31.12.2018 

 Control metrologic legal la preambalatorii de produse destina te vânz rii in 
cantit ii nominale, unitare si constante, preambal ri efectuate in func ie  de  
mas  si volum 

  
 

77  Verific ri metrologice ale preambalatelor, prin care se constat  dac  preambalatele 
indeplinesc condi iile cuprinse in instructiunile de metrologie legal -verificǎri prin 
sondaje, eşantionari, verific ri statistice pe loturi de preambalate 

SJML Caraş-Severin 31.12.2018 

 Autorizarea/ avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru activit ile de 
verificare, reparare şi montare de mijloace de m surare de interes public 

  

78  Evaluarea agen ilor economici şi persoanelor fizice in vederea obținerii autorizațiilor 
si avizelor pentru desf şurarea activit ilor de verificare, reparare şi montare de 
mijloace de m surare de interes public 

SJML Caraş-Severin 31.12.2018 

 Supraveghere metrologic  a activit ilor autorizate/avizate (repararea, 
verificarea, montarea mijloacelor de m surare de interes public) 

  

79  Reevaluarea periodica a condi iilor in baza c rora au fost acordate 
autorizatiile/avizele 

SJML Caraş-Severin 31.12.2018 

80  Test ri ale mijloacelor de m surare verificate metrologic in laboratoare de metrologie SJML Caraş-Severin 31.12.2018 
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autorizate 
 Supravegherea pie ei pentru mijloacele de m surare folosite in domenii de 

interes public  
  

81  Supravegherea si controlul introducerii pe pia  si/sau punerii in func iune a 
mijloacelor de mǎsurare şi dispozitivelor auxiliare ale acestora, prev zute in  
normele de metrologie legal  CEE(Comunitatea Economica European ) 

SJML Caraş-Severin 31.12.2018 

 Asigurarea trasabilit ii rezultatelor m sur rilor efectuate cu mijloace de 
m surare care nu sunt supuse controlului metrologic legal 

  

82  Etalon ri ale mijloacelor de m surare nesupuse controlului metrologic legal SJML Caraş-Severin 31.12.2018 
83  Atestarea laboratoarelor care efectueaz  etalon ri ale mijloacelor de m surare 

nesupuse controlului metrologic legal 
SJML Caraş-Severin 31.12.2018 

 Sus inerea unei politici active în domeniul calit ii, axat  pe dezvoltarea şi 
optimizarea infrastructurii calit ii, precum şi pe stimularea implement rii de 
c tre operatorii economici a Sistemului de management al calit ii  

  

84  Evaluarea agen ilor economici in vederea ob inerii autorizatiilor/avizelor/atestatelor, 
se face impunând agen ilor economici implementarea Sistemului de management al 
calit ții 

SJML Caraş-Severin 31.12.2018 

 
 

Capitolul 3 
Fonduri europene  

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Creșterea gradului de absorbție a fondurilor comunitare, fondurilor na ionale şi 
a altor tipuri de f inan ri 

  

 - Diseminarea de informaţii legate de fondurile comunitare, fondurile naţionale 
şi alte tipuri de finanţări, precum și monitorizarea proiectelor instituțiilor 
publice și unităților administrativ-teritoriale și participarea în implementarea de 
proiecte 

  

1  Elaborarea i transmiterea de buletine de informare cu privire la liniile de finan are 
active i eligibile pentru unit ile administrativ teritoriale 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Cara -Severin, 

Serviciul Afaceri Europene, Rela ii 
Publice i Comunicare, OIR-uri, 

AM-uri i alte institu ii care 
gestioneaz  fonduri   

31.12.2018 

2  Elaborarea i transmiterea de adrese informative cu privire la liniile de finan are Institu ia Prefectului –  31.12.2018 
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active i eligibile pentru unit ile administrativ teritoriale Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 
3  Monitorizarea  modului de implementare a unor programe cu finan are intern  i 

comunitar  precum i solu ionarea unor probleme care pot ap rea în implementarea 
proiectelor i elaborarea de note de informare c tre conducerea institu iei cu privire 
la stadiul acestora 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2018 

4  Depunerea i derularea de proiecte în calitate de ini iator sau partener Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2018 

5  Asigurarea monitoriz rii Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2018 

6  Asigurarea monitoriz rii Programului „Cornul i laptele” i a Programului „Masa cald ” 
 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

Lunar i Trimestrial 

7  Programul „Copii în Gradini ”, programele de construc ii de locuin e sociale i de 
locuin e pentru tineret, etc.  Realizarea de note de informare c tre prefect i 
inform ri la MAI i MDRAP 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

La solicitare 

 Utilizarea complet  a fondurilor structurale şi a celor de finan are a 
obiectivului cooperare teritorial  european , în sus inerea planurilor de 
dezvoltare regionale şi preg tire pentru perioada de programare 2014-2020 

  

8  Preg tirea şi elaborarea documentelor strategice şi de planificare pentru 
programarea şi implementarea finan rilor nerambursabile de la Uniunea European  
aferente perioadei 2014-2020 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

 Creşterea capacit ii de absorb ie a fondurilor europene prin implementarea de 
proiecte de dezvoltare regional  şi cooperare transfrontalier  

  

 - Programul Operaţional Regional   
9  Restaurarea, conservarea i punerea în valoare a monumentului de clasa A – 

Ansamblul Pu ului I Anina 
Ora ul Anina - 

10  Lucr ri de restaurare, conservare i dotare la Teatrul Mihai Eminescu – cl dire 
monument istoric i amenajare peisagistic  a parcului aferent 

Ora ul Oravi a  

11  Muzeul de istorie a Culturii V ii Cara ului Ora ul Oravi a - 
12  Conservarea i valorificarea patrimoniului natural i construit pentru dezvoltarea 

turismului balnear în Sta iunea B ile Herculane 
Ora ul B ile Herculane - 

13  Consolidare, restaurare, conservare i protec ie Cetatea Ladislau, realizarea unui 
punct de belvedere prin amenajarea Turnului 3 de sud-vest, conservarea zidurilor i 
turnurilor cet ii , amenajare platforme i pasarele, construire corp anex , realizare 
instala ii electrice i sanitare, realizare iluminat arhitectural i ambiental, amenajare 
incint  sit, realizare alei pietonale 

Comuna Coronini - 

14  Parteneriat Consiliul Jude ean, UAT Ticvaniu Mare i UAT Gr dinari – modernizare 
DJ 501, intersec ie cu DJ 586A (Sec eni) – intersec i cu DN 57 (Gr dinari)  

Consiliul Jude ean, UAT Ticvaniu 
Mare UAT Gr dinari 

- 

 - Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia   
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15  Punct de traversare al Dun rii cu bacul între Moldova Nou  i Golubac 
Point for Crossing the Danube by Ferry between Moldova Noua and Golubac 
Localities 

Consiliul Judetean 
Cara -Severin +  

Ora ul Moldova Noua 

- 

16  Visit me!!! o perspectiv  nou  a ora elor trasfrontaliere - indicatoarele obiectivelor 
turistice 

Municipiul Re i a - 

17  Eficien  Energetic  – Premiza un mediu înconjur tor în zona transfrontalier  
Romania-Serbia 

Municipiul Re i a - 

18  System for emetgency preparedness 
Sistem pentru preg tirea de urgen  

Ora ul Moldova Noua - 

19  Challenge and opportunity for tourismdevelopment in our common county 
Provoc ri i oportunit i pentru dezvoltarea turismului în jude ul nostru comun 

Ora ul Moldova Noua - 

20  Expansion of the AgriCo network in the cross-border region Oravi a – Bela Crkva 
Extinderea re elei AgriCo în regiunea transfrontalier  Opravi a - Bela Crkva 

Ora ul Oravi a - 

21  România – Serbia joint initiative against cancer in cross-border region – improved 
diagnosis and treatment of malignant tumors 
România - Serbia ini iativ  comun  împotriva cancerului în regiunea transfrontalier  - 
îmbun t irea diagnostic rii i tratamentului tumorilor maligne 

Spitalul de Urgen  
Re i a 

- 

 - Programul PNDR   
22  Modernizare str zi comunale în localitatea Râc dia, comuna R c dia, jud. Cara -

Severin 
Comuna R c dia - 

23  Modernizare str zi în comuna Gârnic, satele Padina Matei i Gârnic Comuna Gârnic - 
24  Modernizare i reabilitare str zi i drum comunal DC 31, în comuna iablani a, jud. 

Cara -Severin 
Comuna Iablani a - 

25  Modernizare str zi în Comuna Ezeri  Comuna Ezeri  - 
26  Modernizare i reabilitare str zi i drumuri comunale în Comuna Armeni  Comuna Armeni  - 
27  Modernizare i dotare gr dini , Comuna Slatina Timi  Comuna Slatina Timi  - 
28  Gr dini  2 grupe Comuna Tople  - 
29  Modernizare drum comunal DC 54 i str zi în Comuna Sasca Montan  Comuna Sasca Montan  - 
30  Modernizare i dotare C min Cultural, Sadova Veche, Comuna Slatina Timi  Comuna Slatina Timi  - 
31  Modernizare i dotare C mine Culturale, Ezeri  i Soceni, Comuna Ezeri  Comuna Ezeri  - 
32  Modernizare i dotare C min Cultural, Bârza, Comuna Tople  Comuna Tople  - 
33  Modernizare i dotare C mine Culturale, Belobre ca i u ca, Comuna Pojejena Comuna Pojejena - 
34  Modernizare i dotare C min Cultural, Comuna Coronini Comuna Coronini - 
35  Reabilitare, Modernizare i Dotare C mine Culturale în localit ile Berzasca, Big r i 

Liubcova, Comuna Berzasca 
Comuna Berzasca - 

36  Reabilitarea, modernizarea i dotarea C minului Cultural din satul Dalbo e , 
reabilitarea, modernizarea i dotarea a ez mântului cultural din satul opotu Vechi 

Comuna Dalbo e  - 

37  Reabilitare, Modernizare i Dotare C min Cultural Borlova, Comuna Turnu Ruieni Comuna Turnu Ruieni - 
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38  Reabilitare, Modernizare i Dotare C min Cultural în localitatea B nia i Gârbov , 
Comuna B nia 

Comuna B nia - 

39  Reabilitare, modernizare i dotare c min cultural Ciclova Român  Comuna Ciclova Român  - 
40  Modernizare drumuri comunale în comuna Cornereva, jud. Cara -Severin Comuna Cornereva  - 
41  Modernizarea infrastructurii de drum în Comuna Cara ova Comuna Cara ova - 
42  Modernizare str zi i drum comunal DC111 km 10+700 – km 11+000 în Comuna 

Socol 
Comuna Socol - 

43  Reabilitarea, modernizarea, extinderea i dotarea colii Profesionale Agricole din 
Localitatea Bogîltin 

Comuna Cornereva - 

44  Extindere canalizare menajer  în Comuna Berzovia Comuna Berzovia - 
45  Extindere re ea de canalizare în localitatea Cara ova, jud. Cara -Severin Comuna Cara ova - 
46  Canalizare menajer  i sta ie de epurareîn comuna Bozovici, jud. Cara -Severin Comuna Bozovici - 
47  Modernizare drumuri comunale în Comuna Mehadia Comuna Mehadia  - 
48  Modernizare drumuri de interes local în Comuna Turnu Ruieni Comuna Turnu Ruieni  - 
49  Modernizare str zi în Comuna Berzovia Comuna Berzovia - 
50  Modernizare str zi pe raza Comunei Obreja Comuna Obreja - 
51  Modernizare drumuri comunale i str zi în Comuna Buco ni a Comuna Buco ni a - 
52  Modernizare drumuri i str zi în Comuna Teregova Comuna Teregova - 
53  Modernizare drum comunal i str zi Comuna Slatina Timi  Comuna Slatina Timi  - 
54  Modernizare i dotare C min Cultural din localitatea Cara ova, comuna Cara ova Comuna Cara ova - 
 - Comisia Europeana   

55  Network of cities which use CLLD principles and cultural activities to promote 
inclusion of the Roma in Europe 
Re eaua de ora e care utilizeaz  principiile i activit ile culturale ale CLLD pentru a 
promova incluziunea romilor în Europa 

Municipiul Re i a - 

 
 

Capitolul 4  
Turism  

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Promovarea Turismului C r şan   
1  Conceperea şi editarea de noi materiale de promovare turistic  a jude ului  Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

Direc ia Patrimoniu 
Permanent 

2  Actualizarea periodic  prin transmiterea materialelor de promovare pentru site-ul 
http://turism.cjcs.ro 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Permanent 

http://turism.cjcs.ro/


 14 

3  Reactualizarea s pt mânal  a bazei de date care cuprinde eviden a structurilor de 
primire turistic  a jude ului  (cazare i alimenta ie public ) 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Permanent 

4  Acordarea de consultan  de specialitate agen ilor economici în turism în vederea 
înfiin rii de noi structuri de primire turistic  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Permanent 

5  Editarea şi distribuirea unor lucr ri de specialitate din  domeniul  turismului, alte 
materiale  informative, obiecte de artizanat 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Permanent 

 Participarea la acțiuni și târguri n aționale și interna ionale de turism     
6  Participare la Târgul IFT, Serbia, Belgrad Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DP 
Data se va stabili ulterior 

7  Participare la Târgul UTAZAS, Ungaria, Budapesta  Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

8  Participare la Târgul INCOOP, Zrenjanim Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

9  Participare la Târgul Carnavalul de la Pancevo Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

10  Participare la Târgul Tour & Travel Warsaw, Polonia, Va ovia Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

11  Diverse evenimente în Serbia Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

12  Târgul de Turism al României, Bucure ti, edi ia de primavar  Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

13  Târgul de Turism al României, Bucure ti, edi ia de toamn  Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

14  Târgul de Produse Tradi ionale ale României, Bucure ti Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

 Particip ri la ac iuni in jude , târguri interne   
15  Participare la Festivalul International De Folclor Hercules Baile Herculane 2018 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DP 
Data se va stabili ulterior 

16  Participare la evenimentul ″ Ceaunul de aur” Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

17  Participare la Festivalul r chiei i a bucatelor tradi ionale din Banatul de Munte, 
edi ia a XVIII 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Data se va stabili ulterior 

 Colaborarea cu diverse asocia ii   
18  Colaborare şi sprijinirea activit ii Asocia iei de Turism B ile Herculane Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DP 
Permanent 

19  Participare la edin ele de lucru al Asocia iei Grupul de ac iune Local  Clisura 
Dun rii – acordare consultan  de specialitate 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DP 

Permanent 

20  Participare la diverse ac iuni de control la solicitarea Ministerului Turismului Consiliul Jude ean Caraş-Severin, Permanent 
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DP 
 Refacere marcaje turistice    

21  Marcarea şi omologarea traseelor turistice montane şi a pârtiilor de schi Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
Direc ia de Drumuri Jude ene  

31.12.2018 

22  Remarcarea traseelor turistice Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

 Activit i de perfec ionare a echipelor Salvamont   
23  Participarea la cursuri de perfec ionare pe timp de iarn   Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DDJ 
31.12.2018 

24  Participarea la cursuri de perfec ionare pe timp de var   Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

25  Participarea la cursuri de specialitate privind activitatea de prevenire şi salvare în 
zona montan  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

 Activitati de prevenire şi salvare în zona montan    
26  Organizarea şi coordonarea activit ii de prevenire şi salvare în zona montan  de pe 

teritoriul Jude ului Caraş-Severin 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DDJ 
31.12.2018 

 
 

Capitolul 5 
Munc  şi justi ie social  

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 For a de munc    
1  Încadrarea a 2.945 persoane ca urmare a acord rii serviciilor de mediere a locurilor 

de munc  vacante 
Agen ia Jude ean  pentru 
Ocupare For ei de Munc  

Caraş–Severin 

31.12.2018 

2  Încadrarea prin organizarea cursurilor de formare profesional  a 70 persoane  AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 
3  Ocuparea a 120 persoane prin acordarea de aloca ii pentru şomerii care se 

încadreaz  înainte de expirarea şomajului 
AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

4  Ocuparea a 200 persoane ca urmare a acord rii primei de activare pentru şomerii 
neindemnizati 

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

5  Încadrarea şomerilor peste 45 de ani sau unici sus in tori ai familiilor monoparentale 
- 300 persoane 

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

6  Încadrarea în munc  a tinerilor NEET prin acordarea de subven ii angajatorilor – 15 
persoane  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

7  Încadrarea prin acordarea de subven ii angajatorilor care încadreaz  în munc  AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 
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şomeri neindemniza i (SLD) – 10 persoane  
8  Încadrarea şomerilor care mai au 5 ani pân  la pensie prin subven ionarea locului de 

munc  – 5 persoane  
AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

9  Încadrarea a 55 persoane prin stimularea mobilit ii for ei de munc   AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 
10  Încadrarea a 25 absolven i din institu ii de înv mânt prin subven ionarea locului de 

munc  
AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

11  Încadrarea a 25 absolven i din institu iile de înv mânt, prin acordarea de prime de 
inser ie  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

12  Încadrarea persoane cu handicap prin subven ionarea locului de munc  – nicio 
persoan  propus  a fi încadrat  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

13  Încadrarea prin acordarea de servicii de consultan  şi asisten  pentru începerea 
unei activit i independente sau pentru începerea unei afaceri  – nicio persoan  
propus  a fi încadrat  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

14  Încadrarea persoanelor prin ocuparea temporara a for ei de munca în lucr ri publice 
de interes comunitar– nicio persoan  propus  a fi încadrat  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

15  Încadrarea a 5 persoane prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 
nr.76/2002  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 

16  Încadrarea prin alte m suri active – nicio persoan  propus  a fi încadrat  AJOFM Caraş–Severin 31.12.2018 
 Organizarea de campanii la niv elul jude ului   
 Campanii europene   

17  Campanie european , coordonat  de Comitetul Înal ilor Responsabili cu Inspec ia 
Muncii (en. SLIC), privind respectarea prevederilor legale din domeniul securit ii şi 
s n t ii în munc  şi din domeniul rela iilor de munc  pentru lucr torii temporari i 
deta a i 

Inspectoratul Teritorial de Munc  
Caraş-Severin 

Trimestrial 

18  Organizarea şi desf şurarea S pt mânii Europene de Securitate şi S n tate în 
Munc  - Prevenirea riscurilor generate de substan e periculoase, sub egida Agen iei 
Europene pentru Securitate şi S n tate în Munc  

ITM Caraş-Severin Trimestrul III, IV 

 Campanii naționale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă   
19  Campanie na ional  privind implementarea în sistemul de înv mânt a proiectului 

„Valen e culturale în domeniul securit ii şi s n t ii în munc ” 
ITM Caraş-Severin Trimestrial 

20  Campanie na ional  privind respectarea prevederilor legale în ceea ce prive te 
instruirea i informarea lucr torilor în activit ile din domeniul construc iilor 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

21  Campanie na ional  privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de 
zilieri, cu modific rile i complet rile ulterioare 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

22  Campanie na ional  privind verificarea respect rii prevederilor referitoare la 
autorizarea func ion rii din punct de vedere al securit ii i s n t ii în munc , 
conform H.G. nr.1425/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 
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 Campanii naționale în domeniul supravegherii pieţei   
23  Campanie na ional  de supravegherea pie ei produselor industriale din domeniul de 

competen  al Inspec iei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2018, 
coordonat de c tre Comisia European  

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

 Campanii naționale în domeniul respectării relaţiilor de muncă   
24  Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de munc  nedeclarat  în 

domenii susceptibile utiliz rii frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor: 
construc ii, fabricarea produselor de brut rie şi a produselor f inoase, depozitarea şi 
comercializarea produselor cerealiere şi a produselor de panifica ie, industria 
lemnului, comer  cu ridicata şi cu am nuntul, paz , unit i care desf şoar  activit i 
în sta iuni montane şi de pe litoral, unit i care desf şoar  activit i pe timpul nop ii, 
colectarea şi reciclarea deşeurilor nepericuloase, între inerea şi repararea 
autovehiculelor, alte prest ri de servicii 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

25  Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a 
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz  în 
str in tate, republicat  

ITM Caraş-Severin Trimestriul III, IV 

26  Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a condi iilor 
legale privind detaşarea lucr torilor în cadrul prest rii de servicii transna ionale 

ITM Caraş-Severin Trimestriul III, IV 

27  Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a 
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional 
desf şurate de zilieri, cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi a normelor de 
aplicare a acesteia 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

28  Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind 
încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în 
registrul general de eviden  a salaria ilor, a contractelor individuale de munc  cu 
timp par ial, precum i a prevederilor legale privind registrul general de eviden  a 
salaria ilor 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I, II 

 Ac iuni în domeniul securit ii şi s n t ii în munc    
29  Verificarea modului în care se respect  prevederile legale de securitate i s n tate 

în munc  pentru men inerea „locurilor de munc  s n toase pentru toate vârstele” 
ITM Caraş-Severin Trimestrial 

30  Ac iune de verificare a respect rii prevederilor legale privind securitatea şi s n tatea 
în munc  la desf şurarea activit ilor cu articole pirotehnice 

ITM Caraş-Severin Trimestrul IV 

31  Ac iune de control privind verificarea modului în care se respect  cerin ele minime 
de securitate i s n tate în munc  pentru transportul rutier al m rfurilor periculoase 

ITM Caraş-Severin Trimestrul II, III, IV 

32  Verificarea modului în care se respect  prevederile legale de securitate i s n tate 
în munc  în unit ile de prelucrare primar  a lemnului 

ITM Caraş-Severin Trimestrul II, II, IV 

33  Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc  din 
întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucr tori) 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 
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34  Ac iune de informare privind bune practici în vederea elabor rii de instruc iuni proprii 
pentru completarea şi/sau aplicarea reglement rilor de securitate şi s n tate în 
munc  

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

 Ac iuni proprii ale ITM în domeniul securit ții și s n t ții în munc    
35  Ac iune de control privind verificarea prevederilor de securitate i s n tate în munc  

în domeniile silvicultur  i exploatare forestier  
ITM Caraş-Severin Trimestrial 

 Ac iuni în domeniul supravegherii pie ei   
36  Ac iune de diseminare i instruire a inspectorilor de munc  cu atribu ii în domeniul 

supravegherii pie ei din inspectoratul teritorial de munc  cu privire aspecte i bune 
practici la nivel european 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

 Ac iuni în domeniul rela iilor de munc    
37  Ac iune de informare şi conştientizare a angajatorilor i a angaja ilor, cu privire la 

beneficiile muncii declarate i dezavantajele muncii nedeclarate 
ITM Caraş-Severin Trimestrial 

38  Ac iune de informare şi conştientizare a angajatorilor i a angaja ilor, cu privire la 
aplicarea legisla iei na ionale privind detaşarea lucr torilor în cadrul prest rii de 
servicii transna ionale 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

39  Ac iuni de instruire a inspectorilor de munc  cu atribu ii în domeniul control rela ii de 
munc , cu privire la noile prevederi ale actelor normative specifice activit ii 
desf urate 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

40  Ac iune de informare i conştientizare a cet enilor români afla i în c utarea unui loc 
de munc  în str in tate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin 
necunoa terea prevederilor legale 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

41  Ac iune de informare şi conştientizare a cet enilor str ini afla i pe teritoriul 
României, cu privire la condi iile de angajare i la drepturile pe care le au ca lucr tori 
în România 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

42  Ac iune de conştientizare i control a factorilor interesa i, cu privire respectarea 
legisla iei specifice privind ucenicia la locul de munc  i efectuarea stagiului pentru 
absolven ii de înv mânt superior 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

43  Ac iuni de instruire a func ionarilor publici cu atribu ii în domeniul contractelor 
colective de munc  i monitorizare rela ii de munc , cu privire la prevederile noilor 
acte normative specifice activit ii desf urate 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

44  Ac iuni de informare i con tientizare a angajatorilor, cu privire la prevederile legale 
referitoare la registrul general de eviden  a salaria ilor 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

45  Ac iuni de informare i con tientizare a angajatorilor, cu privire la obliga iile ce le 
revin conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicat , cu modific rile i 
complet rile ulterioare 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

46  Ac iuni de informare i con tientizare a angajatorilor, cu privire la activitatea de 
înregistrare a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 

ITM Caraş-Severin Trimestrial 
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activit i cu caracter ocazional desf şurate de zilieri, modificat  şi completat  şi a 
normelor de aplicare a acesteia 

47  Ac iuni de instruire a inspectorilor de munc  din cadrul compartimentelor control 
munc  nedeclarat , cu privire la noile prevederi ale actelor normative specifice 
activit ii desf urate i a modalit ilor concrete de aplicare a acestora în ac iunile de 
control desf urate în domeniul de competen  

ITM Caraş-Severin Trimestrial 

 Pensii   
 Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi 

imp ar ial în interesul cet enilor 
  

48  Eficientizarea activit ii de solu ionare a cererilor de înscriere la pensie i a altor 
drepturi care se acord  beneficiarilor 

Casa Jude ean  de Pensii 
Caraş-Severin 

Permanent 

49  Eficientizarea activit ii de plat  a pensiilor i a altor drepturi de asigur ri sociale CJP Caraş-Severin Permanent 
50  Eficientizarea activit ii de acordare a presta iilor pentru accidente de munc  şi boli 

profesionale 
CJP Caraş-Severin Permanent 

 Gestionarea eficient  a resurselor alocate sistemului public de pensii și 
sistemului de asigurare la accidente de munc  și boli profesionale 

  

51  Reducerea cheltuielilor la nivelul CJP prin respectarea baremurilor pentru fiecare tip 
de cheltuiala; estimarea corecta a fondurilor necesare pentru fiecare capitol bugetar. 
Estimarea corecta a platilor zilnice aferente lunii urmatoare. Realizarea achizitiilor 
publice conform prevederilor legale in vigoare in conditiile economicitatii si 
eficientizarii fondurilor 

CJP Caraş-Severin Permanent 

52  Asigurarea platii corecte si la timp a drepturilor de pensii si a  indemnizatiilor stabilite 
prin legi speciale 

CJP Caraş-Severin Permanent 

53  Obtinerea acuratetii si exactitatii  informatiilor din bazele de date, identificarea si  
inlaturarea eventualelor fraude prin monitorizarea coerentei datelor din bazele 
centrale de asigurati si de pensionari, eliminarea CNP - urilor eronate 

CJP Caraş-Severin Permanent 

54  Atragerea in sistem de noi asigurati pe baza contractelor de asigurare CJP Caraş-Severin Permanent 
 Eficientizarea activitatii de comunicare si transparenta   

55  Imbunatatirea relatiilor cu publicul si a comunicarii cu beneficiarii CJP Caraş-Severin Permanent 
56  Stabilirea unor masuri de combatere a fraudelor prin sesizarea organelor 

competente 
CJP Caraş-Severin Permanent 

 Asisten  social    
 Asigurarea condi iilor institu ionale şi financiare pentru sus inerea familiilor 

tinere, reducerea abandonului copiilor, combaterea violen ei în familie   
  

57  Asigurarea condi iilor financiare de sus inere a familiilor cu copii nou-n scu i, prin 
plata urm toarelor presta ii:  
- aloca ia de stat pentru copii, 
- indemniza ia/stimulentul pentru creşterea copilului (pe baza documenta iei 

Agen ia Jude ean  pentru Pl i şi 
Inspec ie Social  Caraş-Severin 

Lunar 
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întocmite în condi iile legii, de c tre prim rii) 
58  Protec ia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - se vor vira Direc iei 

Generale de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului, sumele necesare pl ii 
indemniza iilor şi ajutoarelor cuvenite acestor persoane, conf. Art. 12 din Legea 
448/2006 

AJPIS Cara -Severin Lunar 

59  Plata indemniza iei lunare de hran  cuvenit  persoanelor infestate cu HIV sau 
bolnave de SIDA 

AJPIS Cara -Severin Lunar 

60  Plata indemniza iei lunare acordat  pe perioada concediului de acomodare AJPIS Cara -Severin Lunar 
 Creşterea calit ii vie ii copilului în mediile defavorizate şi respectarea 

standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului 
în dificultate 

  

61  Asigurarea pl ii aloca iilor pentru sus inerea familiilor (pe baza documenta iei 
întocmite, în condi iile legii, de c tre prim riile jude ului) i a aloca iei de plasament 

AJPIS Cara -Severin Lunar 

 Finan area activit ii de asisten  social    
62  Acordarea de ajutoare financiare (alocate în baza unor hot râri de Guvern) şi 

ajutoare de urgen  (pl tite din bugetul de stat, conf. Legii 416/2001 privind venitul 
minim garantat) 

AJPIS Cara -Severin În situa ii deosebite 

63  Acordarea ajutoarelor pentru înc lzirea locuin ei (energie termic , gaze naturale, 
precum şi lemne, c rbuni, combustibili petrolieri), finan ate de la bugetul de stat 

AJPIS Cara -Severin Lunar, în sezonul rece 

64  Acordarea ajutorului social, în condi iile prev zute de Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat 

AJPIS Cara -Severin Lunar 

65  Asigurarea finan rii/cofinan rii institu iilor de asisten  social  şi unit ilor medico-
sociale, precum şi a Programelor de interes na ional, în vederea prevenirii excluziunii 
sociale 

AJPIS Cara -Severin Lunar, în func ie de solicit ri 

 Implementare şi monitorizarea activit ii de presta ii şi servicii sociale   
66  Elaborarea, la nivel jude ean, a eviden ei statistice a beneficiarilor şi a sumelor 

cheltuite cu asisten a social  
AJPIS Cara -Severin Lunar 

67  Evaluarea şi verificarea calit ii serviciilor sociale, realizate de c tre institu iile de 
asisten  social , organiza iile nonguvernamentale în cadrul programelor derulate 

AJPIS Cara -Severin Lunar 

68  Acordarea de subven ii de la bugetul de stat, pentru asocia ii şi funda ii, în condi iile 
Legii nr. 34/1998 

AJPIS Cara -Severin Lunar, în baza solicit rilor primite, 
în condi iile legii 

 Incluziunea social    
69  Colaborare la elaborarea strategiilor locale de interven ie în sprijinul persoanelor 

aflate în dificultate şi de combatere a excluziunii sociale 
AJPIS Cara -Severin Lunar 

70  Participarea la activitatea Comisiei Jude ene privind Incluziunea Sociala AJPIS Cara -Severin Semestrial 
 Promovarea dialogului social în plan teritorial   

71  Participarea la activitatea Comisiei de Dialog Social de la nivelul Institu iei Prefectului AJPIS Cara -Severin Lunar 
 Autorizarea furnizorilor de formare profesional  a adul ilor   
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72  Evaluarea furnizorilor de formare profesional  a adul ilor care solicit  autorizare, prin 
aplicarea unor criterii de evaluare  

AJPIS Cara -Severin Lunar, în func ie de solicit ri 

73  Efectuarea procedurilor de autorizare/reautorizare AJPIS Cara -Severin Lunar, pt. solicitan ii care 
îndeplinesc criteriile de evaluare 

74  Monitorizarea activit ii furnizorilor de formare profesional  a adul ilor AJPIS Cara -Severin Monitoriz ri curente = 3 la 4 ani 
Monitorizari speciale = în sit. 

speciale sau în baza unor sesiz ri  
75  Aplicarea procedurii de retragere a autoriza iei furnizorilor de formare profesionala a 

adul ilor  
AJPIS Cara -Severin În situa iile prev zute de lege 

 Atestarea calific rii – preg tire şi experien  profesional  – dobândite în 
România, în afara sistemului na ional de înv mânt, de c tre cet enii români 
care doresc s  desf şoare activit i, în mod independent sau ca salaria i, pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene 

  

76  Aplicarea procedurii de atestare: 
a) analizarea şi solu ionarea documenta iei depuse de solicitan i, în vederea ob inerii 
atestatelor; 
b) eliberarea atestatelor, direct solicitan ilor sau persoanelor desemnate de aceştia, 
prin procur  legalizat ; 
c) respingerea, motivat , a cererilor şi comunicarea, în scris, a deciziilor de 
neacordare a atestatelor 

AJPIS Cara -Severin În func ie de solicit ri 

 Protec ia social  a persoanelor cu dizabilit i   
77  Actualizarea permanent  a bazei de date cu privire la persoanele cu dizabilit i Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

Direc ia General  de Asisten  
Social  şi Protec ia Copilului  

Permanent 

78  Asigurarea pl ii drepturilor i facilit ilor financiare de care beneficiaz  persoanele 
cu dizabilit i 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC  

31.12.2018 

79  Evaluarea i reevaluarea anual  a copilului cu dizabilit i, din punct de vedere 
medico-psiho-social, în vederea încadr rii/reîncadr rii acestuia într-un grad de 
dizabilit i 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

 Protecția copilului   

 Continuarea descentraliz rii serviciilor   
80  Sprijinirea comunit ilor locale în demersurile ini iate pentru dezvoltarea serviciilor de 

profil la nivelul consiliilor locale 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

Direc ia General  de Asisten  
Social  şi Protec ia Copilului 

Permanent 

 Creşterea responsabiliz rii comunit ilor locale în domeniul protec iei 
drepturilor copilului 

  

81  Depunerea diligen elor necesare pentru crearea unui suport comunitar ca alternativ  
la institu ionalizare 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

Permanent 
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 Dezvoltarea şi diversificarea modalit ilor de interven ie în vederea prevenirii 
abandonului de copii şi a reducerii num rului de copii institu ionaliza i 

  

82  Colaborarea cu institu iile de specialitate în vederea prevenirii abandonului de copii 
în unit ile sanitare şi reducerea num rului de copii institu ionaliza i de pe raza 
Jude ului Caraş-Severin  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

Permanent 

 Prevenirea şi combaterea violen ei asupra copilului, inclusiv a violen ei în 
familie 

  

83  Intensificarea ac iunilor privind prevenirea şi combaterea cerşetoriei juvenile Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

84  Acordarea de asisten  şi sprijin, prin intermediul Serviciului de Interven ie în Regim 
de Urgen  în Domeniul Asisten ei Sociale 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

 Prevenirea și combaterea exploat rii copiilor prin munc    

85  Identificarea, semnalarea i monitorizarea cazurilor de munc  a copilului pentru 
prevenirea i combaterea exploat rii copiilor prin munc  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

 Dezvoltarea alternativelor de tip familial şi asigurarea calit ii serviciilor de 
specialitate oferite 

  

86  Dezvoltarea şi diversificarea re elei de asisten i maternali profesionişti Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

 Creşterea gradului de conştientizare a popula iei şi a opiniei publice asupra 
importan ei creşterii, îngrijirii şi educ rii copilului într-un mediu familial 

  

87  Facilitarea revenirii în mediul familial a unu num r cât mai mare de copii ocroti i pe 
raza Jude ului Caraş-Severin 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

88  Campanii de încurajare a adop iei na ionale Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

89  Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de adop ie şi de postadop ie Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

90  Organizarea de cursuri de preg tire adresate persoanelor/ familiilor poten ial 
adoptatoare  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

 Promovarea şi respectarea drepturilor şi libert ilor civile ale copiilor   
91  Depistarea cazurilor de copii f r  acte de stare civil  i depunerea diligen elor pentru 

intrarea acestora în legalitate pe linie de stare civil  
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DGASPC 
31.12.2018 

 Colaborarea cu organiza iile neguvernamentale   
92  Colaborarea cu organismele private autoriate, în structura c rora func ioneaz  

centre reziden iale destinate ocrotirii copiilor cu m sur  de protec ie special , 
precum i alte organisme private 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2018 

 Implicarea comunit ii locale în prevenirea şi controlul riscurilor sociale şi 
promovarea sistematic  a drepturilor copilului 
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93  Gestionarea bazei de date privind furnizorii publici i priva i de servicii sociale 
acredita i din Jude ul Caraş-Severin 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
Direc ia General  de Dezvoltare 

Permanent 

94  Acordarea de asisten  de specialitate furnizorilor de servicii sociale, în vederea 
asigur rii unor servicii sociale de calitate conform standardelor în vigoare 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGD 

Permanent 

95  Amenaj ri, repara ii şi moderniz ri Centrul „Speran a” Reşi a (proiect finan at de 
MMFPS) 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGD 

2018 

96  Amenaj ri, repara ii şi moderniz ri Centrul „Bunavestire” Caransebeş (proiect 
finan at de MMFPS) 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DGD 

2018 

 Desf şurarea activit ii reprezentantului guvernului în jude , în realizarea 
atribu iilor stabilite prin lege şi îndeplinirea sarcinilor încredin ate de Guvern 

  

97  Urm rirea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul 
minim garantat 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economic  şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 

când este cazul 

98  Asigurarea echilibrului socio - economic al familiilor şi persoanelor de vârsta a treia - 
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din 
Jude ul Caraş-Severin 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Lunar, conform programelor 
şedin elor pe anul 2018 

99  Analizarea situa iei existente la nivelul jude ului în cazul şedin elor Comisiei jude ene 
în domeniul egalit ii de şanse între femei şi b rba i Caraş-Severin 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Trimestrial 

100  Organizare şi participare la activit ile Comisiei Jude ene privind Incluziunea Social  
Caraş-Severin  

Institu ia Prefectului  
Jude ul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

30.06.2018 
31.12.2018 

 Dialog s ocial și parteneriat   

 Realizarea, în continuare , la nivel institu ional, a dialogului social, prin 
implicarea partenerilor sociali (sindicate, patronate, ONG-uri) în actul 
decizional 

  

101  Înt rirea dialogului social în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea 
economic  şi social  - Comisia de Dialog Social a Jude ului Caraş-Severin 

Institu ia Prefectului  
Jude ul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economic  şi 
Conducerea Serviciilor Publice 

Deconcentrate  

lunar, conform programelor 
şedin elor pe anul 2018 

 Atragerea societ ții civile în activit ți care au leg tur  cu afacerile europene   
102  Continuarea activit ii legate de rela ia institu iei cu societatea civil  Institu ia Prefectului – Jude ul 

Caraş-Severin, Serviciul Afaceri 
Europene, Rela ii Publice i 

Comunicare 

31.12.2018 
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Capitolul 6  
Educa ie 

 
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Creşterea performan ei sistemului de înv mânt   
1  Eficientizarea managementului educa ional într-o abordare participativ , 

caracterizat  de motivare prin comunicare, delegare şi consiliere. -Inspec ii tematice 
generale şi inspec ii de specialitate - Sprijinirea unit ilor şcolare şi a personalului 
didactic în vederea îmbun t irii activit ii 

Inspectoratul colar Jude ean 
Cara -Severin 

Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

2  Asigurarea calit ii procesului de predare/înv are/evaluare şi a serviciilor 
educa ionale în vederea realiz rii standardelor şi promov rii unui înv mânt centrat 
pe resursa uman  

I J Cara -Severin Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

3  Monitorizarea absenteismului I J Cara -Severin Lunar i trimestrial 
4  Organizarea şi desf şurarea concursurilor i olimpiadelor şcolare pe discipline de 

înv mânt 
I J Cara -Severin Conform graficului concursurilor i 

olimpiadelor şcolare pe discipline 
de înv mânt 

 Asigurarea progresului în carier  pe criterii de competen  profesional    
5  Circula ia informa iei în unit ile de înv mânt în vederea înscrierii cadrelor 

didactice la probele de acordare a definitiv rii şi a gradelor didactice în înv mânt 
I J Cara -Severin Conform graficului întocmit la 

nivel de compartiment 
6  Repartizarea inspectorilor şcolari/a profesorilor metodişti în vederea inspect rii 

cadrelor didactice înscrise la definitivat şi gradele didactice 
I J Cara -Severin Conform graficului întocmit la 

nivel de compartiment 
7  Inspec ii generale, tematice şi de specialitate I J Cara -Severin Conform graficului specific 
8  Transmiterea documenta iei, a dosarelor de înscriere şi a rapoartelor de inspec ie la 

centrele de perfec ionare la care s-au înscris cadrele didactice pentru sus inerea 
examenelor de grad didactic I şi II 

I J Cara -Severin Conform graficului MEN 

9  Organizarea şi desf şurarea examenului na ional de definitivat I J Cara -Severin Conform graficului MEN 
10  Asigurarea personalului didactic calificat pentru toate institu iile de înv mânt prin 

desf şurarea corespunz toare a tuturor etapelor privind mobilitatea personalului 
didactic 

I J Cara -Severin Conform Metodologiei de mi care 
a personalului didactic 

 Formarea deprinderilor şi competen elor care s  permit  dezvoltarea 
personal , intelectual  şi profesional  din perspectiva înv rii pe tot 
parcursul vie ii 

  

11  Valorificarea experien elor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici în 
cadrul consf tuirilor jude ene, a activit ilor cercurilor pedagogice, a comisiilor 
metodice, a catedrelor 

I J Cara -Severin Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

12  Formarea continu  a personalului didactic care s  asigure întreaga nevoie, atât la 
nivel de institu ii cât şi la nivel de persoan  (cuprinderea în re eaua de formare 

I J Cara -Severin 31.12.2018 
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continu  a tuturor cadrelor didactice care nu au parcurs stagii în ultimii 5 ani) 
13  Creşterea calitativ  şi cantitativ  a activit ii de metodist, prin activit i de formare a 

acestora, organizate prin CCD Caraş-Severin 
I J Cara -Severin 31.12.2018 

14  Monitorizarea activit ilor de perfec ionare a personalului didactic la nivelul jude ului 
şi a utiliz rii competen elor dobândite în activitatea specific  

I J Cara -Severin Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

 Implementarea unor programe care s  permit  condi ii de dezvoltare şi 
formare a copiilor, de la naştere şi pân  la majorat, indiferent de statutul social 
al familiilor din care provine copilul, sex, religie, etnie, capacit i psiho-motorii  

  

15  Avizarea şi monitorizarea încadr rii cu personal didactic calificat a unit ilor de 
înv mânt care asigur  şcolarizarea la domiciliu şi a grupelor/ claselor din spital 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

16  Acordarea de consiliere şi consultan  privind adaptarea desf şur rii procesului 
instructiv-educativ la. particularit ile de educa ie individualizat  ale fiec rui copil şi la 
mediul în care se desf şoar  acest proces 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

17  Monitorizarea procesului instructiv-educativ-recuperator a elevilor cu înv mânt la 
domiciliu sau la patul de spital 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

18  Evaluarea, orientarea/reorientarea, prin intermediul comisiei de orientare şcolar  şi 
profesional , la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolar  şi 
profesional  din cadrul CJRAE, a elevilor cu CES 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

19  Acordarea de consiliere şi consultan  cadrelor didactice din înv mântul de mas  
care lucreaz  cu elevi cu cerin e educa ionale speciale integra i în colectivele de 
elevi cu care lucreaz  

I J Cara -Severin 31.12.2018 

 Corelarea înv mântului profesional şi tehnic cu cerin ele agen ilor economici   
20  Îmbun t irea sistemului de educa ie şi formare profesional  ini ial , prin dezvoltarea 

de instrumente şi metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de 
Referin  pentru Asigurarea Calit ii în formare profesional , în înv mântul 
profesional şi tehnic (IPT), înv mântul profesional dual, utilizând re ele parteneriale 
între şcoli i agentii economici 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

21  Sprijinirea şcolilor ÎPT în implementarea proceselor de autoevaluare şi de 
monitorizare intern  şi extern  a calit ii educa iei şi form rii profesionale 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

22  Monitorizarea  implement rii planului cadru de înv mânt, a aplic rii schemelor 
orare flexibile şi adapt rii perioadelor de stagii de preg tire practic  la cerin ele 
angajatorilor 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

 Sus inerea politicilor educa ionale extraşcolare şi extracurriculare care s  
asigure completarea programelor şcolare aprobate. 
Promovarea educa iei complementare (educa ie pentru s n tate şi alimenta ie 
s n toas , cultur  civic , antreprenorial , prin sport etc.) 

  

23  Elaborarea calendarului jude ean al activit ilor educative şcolare şi extraşcolare I J Cara -Severin 01.09.- 31.10.2018 
24  Reactualizarea bazei de date cu documentele curriculare oficiale I J Cara -Severin 31.10.2018 
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25  Transmiterea în şcoli a manualelor şi auxiliarelor curriculare I J Cara -Severin 01.07.- 30.09.2018 
26  Monitorizarea realiz rii ofertei educa ionale a şcolilor I J Cara -Severin 01.03. – 30.04.201/ 
27  Evaluarea ofertei educa ionale şi a performan elor educa ionale prin inspec ii şcolare I J Cara -Severin Conform graficului de inspec ii 
28  Monitorizarea organiz rii concursurilor, activit ilor din programul activit ilor 

educative 
I J Cara -Severin Conform calendarului activit ilor 

educative 
29  Creşterea num rului de parteneriate şi proiecte educa ionale na ionale şi 

interna ionale la nivelul re elei şcolare 
I J Cara -Severin Conform calendarului activit ilor 

educative 
30  Educa ia pentru s n tate, Educa ia civic , Educa ia cultural artistic  şi ştiin ific , 

Educa ia ecologic , Educa ia prin sport,  Educa ia rutier  
I J Cara -Severin Conform graficului activit ilor  

extraşcolare şi extracurriculare 
 Înv mântul şi educa ia pentru minorit ile na ionale şi pentru grupurile 

dezavantajate  
  

31  Asigurarea condi iilor de însuşire a limbii române şi a limbii materne de c tre elevi I J Cara -Severin 31.12.2018 
32  Creşterea capacit ii de cuprindere a înv mântului în limba matern /a limbii 

materne, simultan cu sporirea calit ii sale 
I J Cara -Severin 31.12.2018 

33  Elaborarea manualelor şcolare în limbile minorit ilor na ionale pentru înv mântul 
obligatoriu şi stimularea elabor rii şi/sau traducerii de manuale pentru înv mântul 
secundar superior 

I J Cara -Severin Conform Graficului MEN 

34  Dezvoltarea re elei de mediatori şcolari pentru încurajarea particip rii popula iei 
rroma la înv mântul obligatoriu 

I J Cara -Severin Trimestrial 

35  Formarea ini ial  şi continu  a cadrelor didactice pentru înv mântul în limba 
minorit ilor 

I J Cara -Severin Conform graficului CCD CS 

36  Asigurarea accesului fiec rui copil provenit din rândul minorit ilor la educa ia de 
baz  şi stimularea particip rii acestora la niveluri superioare de educa ie 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

 Trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de i nforma ii la un curriculum 
flexibil centrat pe formarea de competen e relevante pentru pia a muncii, 
pentru dezvoltarea capacit ii de crea ie şi inovare, precum şi a celei de 
adaptare la situa ii noi 

  

37  Monitorizarea aplic rii  curriculumului na ional centrat pe elev şi pe formarea de 
competen e 

I J Cara -Severin Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

38  Monitorizarea asigur rii necesarului de manuale în înv mântul general obligatoriu  I J Cara -Severin 30.09.2018 
39  Inspec ii tematice şi de specialitate 

Monitorizarea aplic rii, prin inspec ii tematice şi de specialitate, a standardelor 
na ionale de evaluare 

I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 

40  Monitorizarea aplic rii noilor planuri cadru pe discipline şi module I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 
41  Monitoriz ri şi analize ale progresului înregistrat de elevi I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 
42  Monitorizarea şi verificarea ritmicit ii not rii şi încheierii situa iilor şcolare I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 
 Accelerarea descentraliz rii în contextul asigur rii calit ii în educa ie   

43  Regândirea, reorganizarea re elei şcolare prin aplicarea principiilor descentraliz rii  I J Cara -Severin 31.01.2018 
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din perspectiva  finan rii per elev a unit ilor de înv mânt 
44  Asigurarea unui cadru eficient şi coerent de comunicare interinstitu ional , atât la 

nivel intern, cât şi extern 
I J Cara -Severin Permanent 

45  Îmbun t irea managementului unit ilor de înv mânt I J Cara -Severin Permanent 
46  Monitorizarea modului de coordonare a comisiilor de organizare şi desf şurare a 

concursurilor şi examenelor de sfârşit de ciclu de la nivelul unit ilor şcolare 
I J Cara -Severin Conform graficului MEN 

47  Monitorizarea desf şur rii activit ilor C.E.A.C. conform prevederilor legale I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 
48  Monitorizarea managementului opera ional la nivelul unit ilor de înv mânt I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 
49  Monitorizarea actului decizional în cadrul organelor de conducere colectiv  – 

Consiliul profesoral şi Consiliul de administra ie – la nivelul unit ilor de înv mânt 
I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 

50  Monitorizarea aplic rii legisla iei în domeniul financiar-contabil şi a achizi iilor publice I J Cara -Severin Conform graficului de inspec ii 
51  Eficientizarea managementului educa ional, corespunz tor nevoilor economice şi 

sociale ale şcolii, din perspectiva creşterii autonomiei în raport cu autorit ile centrale 
şi locale 

I J Cara -Severin Conform graficului de inspec ii 

52  Raportarea st rii înv mântului în sistemul de înv mânt preuniversitar din jude  I J Cara -Severin Semestrial / anual 
53  Realizarea activit ilor privind mişcarea personalului didactic, în conformitate cu 

metodologiile cadru elaborate de c tre Ministerul Educa iei Na ionale, în baza Legii 
Educa iei Na ionale nr.1/2011 

I J Cara -Severin Conform graficului şi metodologiei 
de mişcare a personalului didactic 

54  Îmbun t irea managementului resurselor umane, pe baza examin rii poten ialului 
calitativ şi cantitativ al personalului didactic existent şi stabilirea necesarului de for  
de munc  pentru anul şcolar 2017-2018 

I J Cara -Severin Conform graficului şi 
metodologiei de mişcare a 

personalului didactic 
55  Coordonarea şi controlul ac iunii de optimizare a procesului de eviden  real  a 

popula iei şcolare şi de constituire a forma iunilor de studiu, în conformitate cu 
prevederile Legii Educa iei Na ionale nr.1/2011 

I J Cara -Severin 01.08.- 30.09.2018 

56  Instruirea periodic  a directorilor şi secretarelor, cu privire la problematica 
managementului resurselor umane la nivelul unit ilor şcolare 

I J Cara -Severin Conform graficului de edin e cu 
directorii 

57  Consilierea directorilor şi acordarea de asisten  unit ilor de înv mânt în 
gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice, în activit ile de constituire, 
de vacantare şi de ocupare a posturilor didactice referitor la încadrarea cu personal 
didactic în anul şcolar 2018-2019 

I J Cara -Severin Conform graficului şi 
metodologiei de mişcare a 

personalului didactic 

58  Organizarea la nivelul unit ii de înv mânt cu personalitate juridic  sau în 
consor iile şcolare a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante şi 
rezervate, conform unei metodologii-cadru elaborate de c tre Ministerul Educa iei  
Na ionale. 

I J Cara -Severin Conform graficului şi 
metodologiei de mişcare a 

personalului didactic 

 Diminuarea abandonului şcolar şi a absenteismului din înv mântul 
obligatoriu. Creşterea num rului de absolven i de studii liceale 

  

59  Monitorizarea frecven ei elevilor în înv mântul obligatoriu I J Cara -Severin Lunar / Semestrial  
60  Sus inerea social  a elevilor pentru frecventarea şcolii: burse de merit, burse sociale, I J Cara -Severin Lunar / Semestrial 
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programul „Bani de liceu” 
61  Consilierea pentru colaborarea cu familia şi pentru realizarea de parteneriate cu 

ONG-uri, asocia ii, funda ii care au ca obiect de activitate sprijinirea elevilor afla i în 
dificultate 

I J Cara -Severin Lunar / Semestrial 

62  Ini ierea de proiecte specifice având ca obiective diminuarea abandonului şcolar şi a 
absenteismului 

I J Cara -Severin 01.09. – 31.10.2018 

63  Sprijinirea unit ilor şcolare pentru îndrumarea elevilor spre înv mântul liceal I J Cara -Severin 01.04. -30.06.2018 
64  Aplicarea chestionarelor elevilor de clasa a VIII-a în vederea estim rii cifrei de 

şcolarizare pentru înv mântul liceal 
I J Cara -Severin 01.10.-31.12.2018 

65  Realizarea admiterii în clasa a IX-a I J Cara -Severin 01.05. -30.09.2018 
66  Colaborarea I.S.J. – C.L.D.P.S. – al i parteneri pentru dezvoltarea şi sus inerea 

înv mântului profesional şi tehnic 
I J Cara -Severin Conform graficului comun 

67  Monitorizarea încheierii de acorduri şi parteneriate între unit ile Î.P.T. şi agen ii 
economici în vederea form rii şi dezvolt rii competen elor necesare asigur rii 
inser iei pe pia a muncii 

I J Cara -Severin Semestrial 

 Stimularea înv rii informatizate   
68  Informatizarea şcolilor prin implementarea programelor guvernamentale, dar şi prin 

resurse locale, prin programul „Internet în şcoala ta” 
I J Cara -Severin Conform calendarului de 

implementare / proiectului de 
buget 

69  Legarea şcolilor în re ea şi conectarea la internet, acolo unde nu exist  I J Cara -Severin Conform calendarului de 
implementare 

70  Monitorizarea realiz rii B.D.N.E. la nivelul  jude ean I J Cara -Severin 01.10.- 30.11.2018 
71  Creşterea num rului de lec ii desf şurate în cabinetele AEL şi monitorizarea gradului 

de utilizare a acestor cabinete 
I J Cara -Severin Lunar / Semestrial 

 Cuprinderea copiilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile în 
înv mântul special sau de mas  

  

72  Identificarea copiilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile prin colaborarea 
I.S.J. C-S cu C.J.R.A.E. şi comisia de specialitate de la nivelul Consiliului Jude ean 

I J Cara -Severin Permanent 

73  Integrarea în înv mântul de mas  şi sus inerea prin programe de sprijin a copiilor 
cu nevoi speciale 

I J Cara -Severin Permanent 

74  Dezvoltarea parteneriatului de lucru în echip  interdisciplinar  (profesor de 
sprijin+cadre didactice din înv mântul de mas ) în vederea optimiz rii procesului 
de integrare şcolar  a copiilor cu dizabilit i 

I J Cara -Severin Permanent 

75  Organizarea de cursuri de formare specifice în vederea eficientiz rii activit ii 
profesorilor 

I J Cara -Severin Conform calendarului form rii 
profesionale 

76  Ac iuni de informare a cadrelor didactice din toate unit ile de înv mânt cu privire 
la reglement rile legislative în vigoare referitoare la Strategia Na ional  de Ac iune 
Comunitar  şi de promovare a voluntariatului. 

I J Cara -Severin Conform Graficului CJRAE 
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77  Monitoriz ri şi analize ale progresului înregistrat de elevii din înv mântul special. I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 
 Aplicarea corect  a procedurilor de evaluare şi monitorizarea desf şur rii 

examenelor  
  

78  Organizarea simul rii probelor din cadrul examenelor de sfârşit de ciclu I J Cara -Severin Conform graficului MEN 
79  Participarea unui num r cât mai mare de cadre didactice la cursuri de formare a 

competen elor de evaluare 
I J Cara -Severin Conform calendarului form rii 

profesionale 
80  Sesiuni de consiliere şi instruire a membrilor comisiilor din centrele de examen în 

vederea respect rii cadrului legal 
I J Cara -Severin Conform graficului MEN 

81  Asigurarea logisticii necesare organiz rii şi desf şur rii în bune condi ii a 
examenelor 

I J Cara -Severin Conform graficului MEN 

82  Monitorizarea organiz rii şi desf şur rii probelor de examen de c tre comisiile 
jude ene 

I J Cara -Severin Conform graficului MEN 

 Sus inerea copiilor şi tinerilor capabili de performan    
83  Identificarea elevilor capabili de performan  I J Cara -Severin Permanent 
84  Parteneriate cu firme din jude  (Festivităţi de premiere pentru elevii cu rezultate 

deosebite la faza naţională şi internaţională – ex. S.C. CARAŞ S.A.) 
I J Cara -Severin 31.12.2018 

85  Monitorizarea activit ilor de preg tire a elevilor capabili de performan  I J Cara -Severin Permanent 
86  Popularizarea rezultatelor ob inute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare I J Cara -Severin 01.05. – 30.06.2018 
 Promovarea programului „Şcoala de dup  şcoal ”   

87  Încurajarea extinderii programului na ional în cât mai multe unit i şcolare din jude , 
în colaborare cu autorit ile locale şi/sau asocia ii de p rin i 

I J Cara -Severin 01.08.- 30.09.2018 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolar , profesional  şi de 
asisten  psiho-pedagogic  

  

88  Utilizarea orei de dirigen ie şi a activit ilor de consiliere ca spa iu al dialogului I J Cara -Severin Permanent 
89  Organizarea de întâlniri cu reprezentan ii comunit ii locale şi târguri educa ionale la 

nivel local şi jude ean 
I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 

90  Promovarea ofertei educa ionale, vizite în unit ile de înv mânt I J Cara -Severin 01.04. – 30.06.2018 
91  Monitorizarea promov rii în rândul elevilor şi p rin ilor a metodologiilor evalu rilor de 

sfârşit de ciclu 
I J Cara -Severin 01.02. – 31.05.2018 

92  Formarea continu  a consilierilor din coli I J Cara -Severin Conform calendarului de formare 
93  Inspec ii tematice şi în echip  I J Cara -Severin Conform graficului de inspec ii 
94  Analize de impact privind şcolarizarea în ciclul liceal şi înv mântul superior, 

precum şi inser ia absolven ilor de Î.P.T. pe pia a muncii 
I J Cara -Severin 01.09. -31.10.2018 

 Diminuarea violen elor din şcoal  şi în proximitatea ei   
95  Informarea în domeniul legislativ (realizarea de întâlniri, dezbateri, ateliere de lucru 

cu elevi, profesori, p rin i în vederea cunoaşterii normelor legislative privind 
securitatea şi siguran a elevilor în unit ile de înv mânt) 

I J Cara -Severin Conform calendarului educativ 
 

 
96  Monitorizarea st rii disciplinare în unit ile de înv mânt I J Cara -Severin Conform calendarului educativ 
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97  Realizarea parteneriatelor cu autorit ile locale, O.N.G.-uri, cu Inspectoratul 
Jude ean de Poli ie, C.J.R.A.E. 

I J Cara -Severin Conform calendarului educativ 

98  Coordonarea activit ilor de prevenire şi combatere a violen ei în mediul educa ional, 
la nivel jude ean 

I J Cara -Severin Conform calendarului educativ 

99  Monitorizarea activit ilor de consiliere individual  şi de grup a elevilor cu manifest ri 
violente 

I J Cara -Severin Conform calendarului educativ 

 Înv area pe tot parcursul vie ii   
100  Promovarea educa iei permanent  (activit i de înv are realizate de o persoan  pe 

tot parcursul vie ii)  care vizeaz  formarea şi dezvoltarea competen elor-cheie şi a 
competen elor specifice unui domeniu de activitate sau unei calific ri. 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

101  Investigarea nevoilor de formare  profesional  continu  a adul ilor prin aplicarea de 
chestionare în unit ile de înv mânt preuniversitar  din jude  în vederea unei 
diagnoze - prognoze pe termen scurt şi mediu 

I J Cara -Severin 01.11. – 31.12.2018 

102  Monitorizarea,evaluarea şi verificarea direct sau prin organisme abilitate, a 
func ion rii furnizorilor de educa ie 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

103  Promovarea parteneriatelor cu autorit ile administra iei publice locale, pentru 
diversificarea,modernizarea şi optimizarea serviciilor publice oferite de institu iile de 
cultur , în vederea satisfacerii necesit ilor culturale şi educative ale publice. 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

104  Promovarea form rii profesionale la locul de munc  şi a form rii profesionale prin 
ucenicie la locul de munc  

I J Cara -Severin 31.12.2018 

 Sus inerea form rii continue a cadrelor didactice şi stabilirea de criterii 
relevante de evaluare a cadrelor didactice  

  

105  Investigarea nevoilor de formare prin aplicarea de chestionare în unit ile de 
înv mânt preuniversitar în vederea unei diagnoze - prognoze pe termen scurt şi 
mediu 

I J Cara -Severin 01.03. -30.04.2018 

106  Analiza nevoilor de formare din sistem, stabilirea reperelor curriculare şi calific rilor 
de formare ini ial  teoretic  în specialitate a personalului didactic 

I J Cara -Severin 31.05.2018 

107  Organizarea de conferin e, întâlniri, dezbateri, precum şi producerea şi distribuirea 
de materiale pentru diseminarea informa iilor şi valorizarea rezultatelor proiectelor 
na ionale şi interna ionale relevante pentru activitatea de informare, consiliere şi 
orientare în carier  

I J Cara -Severin 31.12.2018 

108  Acreditarea şi avizarea tuturor cursurilor de formare din Oferta de Formare a CCD I J Cara -Severin 01.09. – 31.10.2018 
109  Dezvoltarea colabor rii interinstitu ionale şi asumarea responsabilit ilor pentru 

asigurarea tuturor tipurilor de informa ii necesare centrelor de consiliere în vederea 
eficientiz rii serviciilor oferite (locuri de munc  vacante, oferta de formare 
profesional , informa ii despre calific ri, informa ii despre agen ii economici, studii şi 
prognoze privind pia a muncii) 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

110  Monitorizarea ⁄ sus inerea  personalul didactic, precum si personalul de conducere, I J Cara -Severin 31.12.2018 
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de îndrumare si de control din invatamantul preuniversitar sa participe periodic la 
programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval 
consecutiv de 5 ani, considerat de la data promov rii examenului de definitivare in 
invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile. Art. 246. -. Din Legea 
1/2011 

 
 
 
 
 

111  Sus inerea ⁄dezvoltarea  Caselor corpului didactic ( centre de resurse si asistenta 
educa ional  si manageriala pentru cadrele didactice si didactice auxiliare ) în 
vederea acredit rii ca furnizori de formare continua. Art. 244. - Legea 1/2011 

I J Cara -Severin Conform graficului CCD 

112  Monitorizarea procedurii de evaluare a cadrelor didactice conform fişei aprobat  prin 
OMENC  

I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 

113  Realizarea evalu rii şi atribuirii calificativului anual managerilor unit ilor de 
înv mânt şi unit ilor conexe 

I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 

 Aplicarea corect  a legisla iei în domeniul salariz rii personalului din sistemul 
de înv mânt preuniversitar din jude , sus inerea parteneriatelor şcoal -
comunitate local  cu implicarea cadrelor didactice în sus inerea problemelor 
comunit ii 

  

114  Monitorizarea aplic rii unitare a prevederilor Legii unice de salarizare din sistemul 
bugetar 

I J Cara -Severin 31.12.2018 

115  Dezvoltarea colabor rii interinstitu ionale şi asumarea responsabilit ilor pentru 
asigurarea tuturor tipurilor de informa ii necesare centrelor de consiliere în vederea 
eficientiz rii serviciilor oferite (locuri de munc  vacante, oferta de formare 
profesional , informa ii despre calific ri, informa ii despre agen ii economici, studii şi 
prognoze privind pia a muncii etc.) 

I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 

116  Promovarea dezvolt rii şi implement rii de parteneriate şi proiecte educa ionale de 
c tre unit ile de înv mânt în vederea creşterii calit ii actului educa ional, dar şi a 
sus inerii şi rezolv rii unor probleme socio-economice comunitare 

I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 

 Formarea continu  a managerilor şcolari din sistemul de înv mânt. 
Profesionalizarea şi depolitizarea carierei manageriale în educa ie prin m suri 
la nivel loca l, din perspectiva descentraliz rii sistemului na ional de educa ie 

  

117  Organizarea de cursuri de formare managerial  a directorilor şi directorilor adjunc i 
în exerci iu 

I J Cara -Severin Conform ofertei CCD 
 

118  Diversificarea mecanismelor de consiliere şi îndrumare pentru ameliorarea calit ii 
managementului educa ional la nivelul unit ilor de înv mânt 

I J Cara -Severin Conform graficului de inspec ii al 
ISJ CS 

119  Monitorizarea aplic rii corecte a legisla iei generale şi specifice I J Cara -Severin Conform graficului de inspec ii al 
ISJ CS 

120  Organizarea şi desf şurarea şedin elor cu directorii unit ilor de înv mânt I J Cara -Severin Conform Graficului ISJ CS 
 

121  Promovarea şi numirea managerilor şcolari prin detaşare în interesul înv mântului I J Cara -Severin 31.12.2018 
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pe func iile neocupate prin concurs pe baza preciz rilor specifice 
122  Evaluarea obiectiv  şi transparent  a activit ii manageriale prin eliminarea 

imixtiunilor şi ingerin elor politicului 
I J Cara -Severin Conform graficului ISJ CS 

123  Actualizarea bazei de date cu personalul de conducere I J Cara -Severin 01.01. – 30.09.2018 
 Reabilitarea şcolilor astfel încât toate unit ile de înv mânt  sa poat  ob ine 

autorizare sanitara pana la începerea anului şcolar 2018/2019 
  

124  Urmarirea execu iei lucr rilor începute în anii anteriori şi nefinalizate din lipsa de 
fonduri care au ca obiect realizarea utilit ilor la unit ile şcolare din înv mântul 
preuniversitar din mediul rural , respectiv :amenajarea grupurilor sanitare cu apa 
curenta , alimentarea cu apa potabila,  canalizarea şi epurarea apelor reziduale, 
instala ia electric  şi instala ia termic  

I J Cara -Severin 2018 
(in func ie de aloca iile bugetare) 

125  Urm rirea execu iei lucr rilor începute în anii anteriori şi nefinalizate din lips  de 
fonduri şi care au ca obiect : 
- restabilirea siguran ei în exploatare a cl dirilor şcolare şi a condi iilor igienico-
sanitare şi de confort; 
- lucr ri de construc ii, instala ii, reabilit ri şi defunc ionaliz ri ale spa iilor de 
înv mânt, inclusiv repara ii capitale 

I J Cara -Severin 2018 
(in func ie de aloca iile bugetare) 

126  Demararea obiectivelor noi cuprinse in bugetul anului 2018  ce cuprind lucr ri de 
natura: asigurarea cu utilit i a unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat din  
mediul rural ,lucr ri de construc ii , instala ii , reabilit ri şi defunc ionaliz ri ale 
spa iilor de înv mânt , inclusiv repara ii capitale 

I J Cara -Severin 2018 
(in func ie de aloca iile bugetare) 

127  Întocmirea temelor de proiectare , lansare proiectare , acordarea serviciilor de 
proiectare –întocmirea proiectelor tehnice , ob inerea avizelor , acordurilor necesare 

I J Cara -Severin 2018 
(in func ie de aloca iile bugetare) 

128  Lansare execu ie, acordarea lucr rilor de execu ie , execu ia propriu-zis  , 
monitorizarea lucr rilor de execu ie , recep ia la terminarea lucr rilor 

I J Cara -Severin 2018 
(in func ie de aloca iile bugetare) 

 Achizi ionarea de rechizite şcolare  ce vor fi acordate elevilor din înv mântul 
de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi in anul şcolar 2018-2019 

  

129  Identificarea elevilor care sunt  in între inerea  familiilor  al c ror  venit mediu  net 
lunar pe membru de familie, realizat in luna  iulie al fiec rui an , este de maximum  
60% din salariul de baza minim  brut pe tara 

I J Cara -Severin Conform graficului MEN 

130  Stabilirea num rului tipurilor de pachete cu rechizite şcolare  func ie de nivelul de 
înv mânt 

I J Cara -Severin Conform graficului MEN 

131  Achizitia propriu-zis  a furnizorilor de pachete cu rechizite şcolare I J Cara -Severin Conform graficului MEN 
132  Distributia pachetelor cu rechizite şcolare beneficiarilor I J Cara -Severin Conform graficului MEN 

 Reorganizarea re elei şcolare şi asigurarea transportului şcolar, în func ie de 
necesit ile şi specificul zonei/jude ului 

  

133  Acordarea avizului conform pentru re eaua şcolar  propus  de c tre autorit ile 
administra iei publice locale 

I J Cara -Severin 31.01.2018 
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134  Identificarea nevoilor reale de transport şcolar nerezolvate înc  în zona rural  - 
optimizarea transportului elevilor prin dotare cu microbuze şi autobuze 

I J Cara -Severin Conform programului pe 2018 

135  Analiza nevoilor şi g sirea de solu ii în colaborare cu autorit ile jude ene şi locale 
din perspectiva  descentraliz rii sistemului na ional de educa ie 

I J Cara -Severin Conform legisla iei în vigoare 

 Urm rirea respect rii aplic rii legislației în cee ce privește drepturile elevilor și 
cadrelor didactice  

  

136  Urm rirea activit ii în domeniul educa iei Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin 

SDEMSPD 

Când este cazul 

137  Urm rirea cre terii gradului de siguran  al elevilor i cadrelor didactice în incinta i 
în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin 

SDEMSPD 

01.03.2018 
15.07.2018 
01.09.2018 

 
 

Capitolul 7  
S n tate 

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Îmbun t irea accesului popula iei la servicii de s n tate   
1  Orientarea activit ii medicilor de familie pentru a deveni adev ra i consilieri de 

s n tate ai popula iei:  
- monitorizarea activit ii cabinetelor medicilor de familie; 
- consilierea medicilor de familie în domeniul legisla iei şi al priorit ilor Ministerului 
S n t ii 

Directia de S n tate Public  
Caraş-Severin 

31.12.2018 

2  Efectuarea de m suri de educa ie şi profilaxie, depistarea precoce a afec iunilor 
grave, preluarea îngrijirilor la externarea din spital: 
- derularea Programelor na ionale de S n tate 2 şi 3; 
- monitorizarea indicatorilor int  ai acestor programe 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

3  Dezvoltarea îngrijirilor medicale la domiciliu prin asigurarea lor de c tre asisten i 
medicali cu practic  privat , dezvoltarea de programe speciale pentru persoanele în 
vârst  sau care nu se pot deplasa şi pentru cele cu afec iuni psihice, precum şi prin 
programe specifice de facilitare a accesului pacien ilor din localit ile izolate sau f r  
asisten  medical  la serviciile medicale şi farmaceutice: 
- consilierea asisten ilor medicali şi a altor furnizori de servicii de s n tate pentru 
autorizarea ca furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu; 
- înregistrarea furnizorilor autoriza i de îngrijiri medicale la domiciliu 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
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4  Adoptarea de m suri pentru un acces mai bun al popula iei la îngrijiri stomatologice, 
comparativ cu situa ia actual : 
-organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de dentişti în mediul 
rural 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

5  Acordarea de sporuri pentru condi ii grele de izolare, popularizarea sporurilor 
acordate, implementarea programului ministerial de acordare de prime de instalare 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

6  Asigurarea func ion rii centrelor de permanen  (asisten  medical  primar ), 
precum şi analizarea oportunit ii de înfiin are de noi centre 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

7  Diminuarea birocra iei excesive care greveaz  atât accesul popula iei la 
medicamentele gratuite şi compensate cât şi activitatea furnizorilor de servicii 
medicale şi farmaceutice prin campanii de mediatizare organizate periodic cu 
sprijinul mass-media 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

8  Atragerea personalului medical înalt calificat în jude ul nostru şi identificarea unor 
ac iuni comune în parteneriat cu CJAS şi Consiliile Locale pentru acoperirea cu 
medici de familie în localit ile rurale cu deficit de personal şi condi ii grele de munc  

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

 Creşterea calit ii actului medical   
9  Acreditarea personalului medical DSP Caraş-Severin Permanent 

10  Acreditarea cabinetelor medicale DSP Caraş-Severin Permanent 
11  Adoptarea de m suri care s  limiteze num rul de intern ri pentru îngrijiri care pot fi 

acordate în ambulator în deplin  siguran : 
- organizarea ambulatoriilor de specialitate ale spitalelor 

DSP Caraş-Severin Permanent 

12  Asigurarea transparen ei utiliz rii fondurilor DSP Caraş-Severin Permanent 
13  Monitorizarea permanent  a managementului spitalelor (urm rirea indicatorilor de 

eficien  şi performan ) şi interven ia rapid  pentru corectarea eventualelor 
disfunctionalit i 

DSP Caraş-Severin Permanent 

14  Monitorizarea indicatorilor de activitate ai Serviciului Jude ean de Ambulan  DSP Caraş-Severin Permanent 
15  Participare în comisiile mixte organizate la nivel teritorial DSP Caraş-Severin Permanent 
16  Monitorizarea instrumentelor care asigur  calitatea serviciilor de s n tate/siguran a 

pacien ilor 
Institu ia Prefectului - 

Jude ul Caraş-Severin 
Serviciul Dezvoltare Economic  şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 

Când este cazul 

17  Monitorizarea programelor na ionale de s n tate  Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin 

SDEMSPD 

Lunar 

 Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile   
18  Supravegherea şi controlul infec iei HVI/SIDA DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
19  Supravegherea şi controlul tuberculozei DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
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20  Supravegherea şi controlul infec iilor cu transmitere sexual  DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
21  Supravegherea şi controlul infec iilor nosocomiale DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
22  Supravegherea şi controlul bolilor cu transmitere aerogen  DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
23  Colectarea, centralizarea şi raportarea datelor privind bolile transmisibile DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

 Implementarea Programului Na ional de Imuniz ri   
24  Distribu ia vaccinurilor la nivel local DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
25  Realizarea  imuniz rilor conform calendarului na ional de vaccinare DSP Caraş-Severin Permanent 
26  Realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii vaccinale DSP Caraş-Severin Semestrial 
27  Supravegherea reac iilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) DSP Caraş-Severin Permanent 

 Autorizarea unit ilor medicale din punct de vedere sanitar    
28  Verificarea respect rii condi iilor igienico-sanitare şi a circuitelor func ionale conform 

Ordinului 1338/2007 i Ordinului 1030/2009 
DSP Caraş-Severin Permanent 

 Monitorizarea calit ii şi igienei mediului   
29  Monitorizarea de audit a calit ii apei potabile distribuite prin sistemele centrale şi 

locale de aprovizionare cu ap  a popula iei jude ului 
DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

30  Prestatii si servicii de sanatate publica in domeniul sanatatii in relatie cu mediul  DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
31  Monitorizarea calit ii apei de îmb iere  DSP Caraş-Severin 01.04 – 30.09.2018 
32  Monitorizarea epidemiilor hidrice DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
33  Evaluarea cazurilor de methomoglobinemie acut  infantil  generat  de apa de 

fântân  
DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

34  Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban  DSP Caraş-Severin 01.01 – 31.03.2018 
35  Supravegherea produselor cosmetice în rela ie cu sănătea umană DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
36  Monitorizarea intoxica iilor acute  neprofesionale cu produse chimice DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
37  Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala  DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

 Monitorizarea protec iei angaja ilor privind securitatea şi s n tatea în munc    
38  Evaluarea factorilor de risc ocupa ionali prin supravegherea respect rii condi iilor de 

munc  şi a normelor igienico-sanitare în vigoare,cercetarea dinamicii noxelor 
profesionale în cursul proceselor tehnologice, comunicare, informare asupra riscului 
profesional în unit i cu profil industrial 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

39  Controale igienico-sanitare privind condi iile de func ionare a unit ilor, în vederea 
autoriz rii sanitare, notific ri, asisten  de specialitate 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

40  Monitorizarea inciden ei bolilor profesionale (cercetarea, declarare, eviden ) şi a 
absenteismului medical prin boli profesionale 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

41  Monitorizarea noxelor profesionale la locurilor de munc  în timpul proceselor 
tehnologice                                       

DSP Caraş-Severin La solicitare 

42  Expertizarea locurilor de munc  cu condi ii deosebite, nocive şi v t m toare în 
vederea acord rii drepturilor legale salaria ilor 

DSP Caraş-Severin La solicitare 
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43  Derulare activitati in cadrul Programului national II domeniu 3- “privind protejarea 
sanatatii si prevenirea imbolnavirilor  asociate factorilor de risc din mediul de munca 
„- derulare sinteze nationale PN II – Domeniu 3 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

 Monitorizarea şi verificarea respect rii legisla iei în domeniul produselor 
alimentare  

  

44  Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substan e DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
45  Monitorizarea si inspectia apelor minerale îmbuteliate DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
46  Monitorizarea materialelor care vin în contact cu alimentele DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
47  Monitorizarea si inspectia nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman. DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
48  Monitorizarea si inspectia suplimentelor alimentare DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
49  Controale igienico-sanitare privind condi iile igienico-sanitare în vederea amenaj rii 

spa iilor comerciale 
DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

50  Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfec ii alimentare din România. DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
51  Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala 

speciala 
DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

52  Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii  DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
53  Monitorizarea consumului de aditivi alimentari  DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

 Controlul şi aplicarea condi iilor igienico-sanitare în cadrul institu iilor de 
înv mânt şi protec ia copilului 

  

54  Control şi îndrumare în vederea respect rii legisla iei privind s n tatea public  în 
internate şi cantine şcolare 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

55  Supravegherea condi iilor igienico-sanitare şi de mediu din unit ile de înv mânt 
preuniversitar 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

56  Identificarea si cuantificarea riscului specific pentru sanatate generat de 
comportamentele cu risc (droguri, fumat, alcool, alimente)  

DSP Caraş-Severin 01.01 – 31.03.2018 

57  Monitorizarea dezvolt rii fizice a copiilor, adolescen ilor şi tinerilor DSP Caraş-Severin 01.07 – 30.09.2018 
58  Monitorizarea st rii de s n tate a copiilor şi tinerilor DSP Caraş-Severin 01.07 – 30.09.2018 
59  Centralizarea şi raportarea triajului epidemiologic DSP Caraş-Severin 01.01 – 31.03.2018 

01.04 – 31.06.2018 
01.07 – 30.09.2018 

60  Sinteze nationale conform metodologiei MS  DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
 Aplicarea m surilor legale în domeniul siguran ei şi protec iei radia iilor nocive   

61  M suri pentru implementarea legisla iei armonizate din domeniul siguran ei nucleare 
şi a protec iei împotriva radia iilor. 
Monitorizarea radioactivit ii apei potabile şi alimentului 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

62  Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind monitorizarea st rii de s n tate în 
rela ie cu expunerea profesional  la radia ii ionizante 

DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

63  Supravegherea st rii de s n tate a popula iei în jurul obiectivului nuclear major DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
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64  Monitorizarea protec iei radiologice a pacientului în radiologia diagnostic  DSP Caraş-Severin 31.12.2018 
65  Ac iuni de control în domeniul obiectivelor cu radia ii ionizante DSP Caraş-Severin 31.12.2018 

 Inspec ia Sanitar  de Stat   
66  Determinarea riscului major şi chiar  iminent pentru s n tatea popula iei prin 

verificarea condi iilor igienico-sanitare a obiectivelor de orice tip  
DSP Caraş-Severin Permanent 

67  Impunerea încadr rii în dispozi iile legale a unit ilor în care se constat  
nerespectarea normelor de igien  -  prin aplicarea sanc iunilor contraven ionale unde 
s-au identificat pericole ce constituie surse de risc pentru s n tatea public  

DSP Caraş-Severin Permanent 

68  Informarea popula iei asupra riscurilor pentru s n tate, depistate cu ocazia ac iunilor 
de inspec ie sanitar  efectuate 

DSP Caraş-Severin Permanent 
 

 Contractarea serviciilor medicale pe baza principiilor necesit ii, posibilit ii şi 
acoperirii te ritoriului jude ului   

69  Dezvoltarea îngrijirilor destinate persoanelor vulnerabile la domiciliu Casa de Asigur ri de S n tate a 
Jude ului Caraş-Severin 

31.12.2018 

70  Îmbun t irea serviciilor de s n tate public  prin creşterea eficien ei programelor de 
s n tate 

CASJ Caraş-Severin  31.12.2018 

71  Monitorizarea gradului de satisfac ie al asigura ilor privind furnizarea de servicii 
medicale pe toate segmentele asisten ei medicale 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

72  Contractarea de servicii medicale la toate nivelele de asisten  medical  CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 
73  Acordarea sporurilor legale pentru condi ii de munc  acelor cabinete care justific  

aceasta, având în vedere atragerea şi permanentizarea personalului medical, de 
specialitate şi cu preg tire medie 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

74  Urm rirea unei repartiz ri teritoriale echilibrate a serviciilor medicale din asisten a 
medical  de specialitate din ambulator ce vor fi contractate 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

75  Permisivitate redus  pentru servicii medicale în afara jude ului, atunci când exist  
furnizori locali de servicii medicale sau când gradul de complexitate al cazurilor este 
acoperit de competen a profesional  medical  local  

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

76  Încheierea unor contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti ale c ror 
clauze de plat  s  asigure o func ionare normal , eficient  şi economicoas  a tuturor 
spitalelor din jude  

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

 Controlul serviciilor medicale oferite asigura ilor   
77  Controlul serviciilor medicale oferite asigura ilor CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 
78  Controlul preventiv al pacien ilor din localit ile de provincie şi în zonele pu in 

accesibile, prin implicarea medicului de familie 
CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

79  Dezvoltarea unor servicii medicale integrate (asisten  primar  şi de prevenire, de 
specialitate în ambulatoriu, spital şi de urgen ) în scopul realiz rii unui raport 
corespunz tor cost-eficien  

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

80  Creşterea num rului activit ilor de control al serviciilor medicale CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 
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81  Instituirea unor rela ii mai ferme între Casa de Asigur ri de S n tate şi furnizorii de 
servicii medicale şi sanc ionarea ferm , în condi iile  permise de contract, a 
disfunc ionalit ilor sau ilegalit ilor  depistate în activitatea furnzorilor de servicii 
medicale 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

82  Realizarea unui control mixt, atât medical cât şi economic la furnizorii de servicii 
medicale 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

83  Realizarea unei ac iuni de control comune cu Colegiul Medicilor şi Direc ia de 
S n tate Public , pentru a identifica cauzele disfunc ionalit ilor 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

84  Crearea unui feed-back informa ional de la asigura i în ceea ce priveşte gradul de 
satisfac ie oferit de serviciile medicale de care au beneficiat, prin realizarea unor 
sondaje de opinie în rândul asigura ilor 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

 Rambursarea serviciilor medicale prestate c tre asigura i de c tre furnizorii de 
servicii medicale  

  

85  Rambursarea serviciilor medicale prestate c tre asigura i de c tre furnizorii de 
servicii medicale 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

86  Fluidizarea circuitului documentelor de raportare a serviciilor medicale de c tre 
furnizori 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

87  Integrarea aplica iei utilizate de serviciul de rambursare cu celelalte programe de 
calculator utilizate de structura institu iei 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

 Realizarea veniturilor la bugetul asigur rilor de s n tate   
88  Realizarea veniturilor la bugetul asigur rilor de s n tate CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 
 Cardului național și cardul european    

89  Eliberarea/utilizarea cardului na ional i a cardului na ional duplicat CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 
90  Decontarea serviciilor medicale de care au beneficiat asigura ii în baza 

formularelor/cardului european de s n tate 
CASJ Caraş-Severin 31.12.2018 

 
 

Capitolul 8  
Administra ie Public . Politici regionale 

 
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Simplificarea și armonizarea legislației administrației publice. Modernizarea 
administrației publice   

 - Monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar la nivelul autorităţilor locale   
1  Monitorizarea m surilor privind procesul de eliminare a obstacolelor în calea liberei 

circula ii a persoanelor, serviciilor i m rfurilor la nivelul autorit ilor publice locale 
Institu ia Prefectului – Jude ul 

Caraş-Severin – Serviciul Afaceri 
La solicitarea MAI 
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Utilizarea sistemului SISOP Europene, Rela ii Publice i 
Comunicare + Serviciul 

Verificarea  Legalit ii Actelor a 
Aplic rii Actelor Normative şi 
Contenciosul Administrativ  

2  Identificarea  obstacolelor în calea liberei circula ii a persoanelor, serviciilor i 
m rfurilor în actele administrative adoptate la nivelul autorit ilor publice locale 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin,  
SAERPC+SVLAAANCA 

31.12.2018 

3  Elaborarea de rapoarte trimestriale c tre Ministerul Afacerilor Interne  privind 
identificarea obstacolelor în calea liberei circula ii a persoanelor, serviciilor i 
m rfurilor în actele administrative adoptate la nivelul autorit ilor publice locale  
precum i cu privire la stadiul de eliminare a acestora 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin,  
SAERPC+SVLAAANCA  

Trimestrial 

4  Organizarea de evenimente legate de popularizarea legisla iei armonizate i a 
acquis-ului comunitar în domenii sensibile, inclusiv prin videoconferin ele cu UAT-
urile, organizate periodic 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

Dac  este cazul 

 - Implementarea  măsurilor din Strategia pentru Consolidarea Administrației 
Publice, adaptate nevoilor locale 

  

5  Actualizarea componen ei Grupului Jude ean de Modernizare a Administra iei 
Publice Cara -Severin 

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Caraş-Severin - SAERPC 

31.01.2018 

6  Organizarea i desf urarea întâlnirilor Grupului Jude ean de Modernizare a 
Administra iei Publice Cara -Severin, inclusiv prin videoconferin ele cu UAT-urile, 
organizate periodic 

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Caraş-Severin - SAERPC 

31.12.2018 

7  Actualizarea Strategiei de modernizare a institu iei prefectului  în concordan  cu 
SCAP 

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Caraş-Severin - SAERPC 

31.12.2018 

 Coordonarea activit ilor referitoare la respectarea legalit ii actelor şi 
contencios administrativ 

  

8  Verificarea legalit ii actelor administrative ale consiliului jude ean, ale consiliilor 
locale, ale preşedintelui consiliului jude ean şi ale primarilor 
 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, 

SVLAAANCA 

31.12.2018 

9  Aplicarea  Legii nr. 247/2005, privind reforma în domeniile propriet ii şi justi iei şi 
unele m suri adiacente 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, 

SVLAAANCA 

31.12.2018 

10  Verificarea documenta iilor înaintate de c tre prim rii în urma verific rii situa iei 
juridice  a terenurilor şi emiterea ordinului prefectului pentru cazurile care se 
încadreaz  în prevederile art.36 din Legea nr. 18/1991, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, 

SVLAAANCA 

31.12.2018 

11  Aplicarea Legii nr. 10/2001, privind regimul  juridic  al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, 

31.12.2018 
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SVLAAANCA 
12  Asigurarea secretariatului Comisiei Jude ene Cara /Severin de atribuiri/schimb ri 

denumiri 
Institu ia Prefectului - 

Jude ul Caraş-Severin, 
SVLAAANCA 

31.12.2018 

 Dezvoltarea corelat  a zonelor urbane şi rurale   
13  Monitorizarea implement rii Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-

Severin 2015 – 2020;;  Strategia va fi monitorizat  pe cele 10 Axe prioritare de 
dezvoltare; 
Axa prioritară I Creşterea conectivit ii şi mobilit ii în/şi din jude / Dezvoltarea   
 infrastructurii de transport 
Axa prioritară II  Dezvoltarea re elelor de utilit i publice  
Axa prioritară III Protec ia mediului 
Axa prioritară IV Dezvoltarea mediului de afaceri 
Axa prioritară V Dezvoltarea durabil  a turismului 
Axa prioritară VI Dezvoltare urban  
Axa prioritară VII Dezvoltare rural , agricultur  i silvicultur  
Axa prioritară VIII Cre terea calit ii în sectoarele: înv mânt, s n tate, asisten    
social  i dezvoltarea capitalului uman 
Axa prioritară IX Dezvoltarea sectoarelor: cultur , tineret i sport, cercetare 
Axa prioritară X Dezvoltarea administra iei publice   

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
Direc ia Tehnic  

31.12.2018 

14  Acordare de sprijin pentru implmentarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă  
2015-2020 consiliilor comunale;  
Strategia va fi structurat pe urmatoarele capitole: 

o Introducere 
o Analiza socio-economic  a comunei  
o Analiza SWOT general   
o Anal.iza SWOT pe domenii de ac iune strategic  
o Strategia de dezvoltare durabil  a localit ii 2015-2020 

Planul de ac iuni pe perioada 2015-2020. 

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

 Acordare de sprijin pentru implementarea Master Planului ap  – canal şi 
Master Planului de deşeuri pentru Jude ul Caraş-Severin  

  

15  Implementarea proiectului “Modernizare infrastructura de alimentare cu apă şi apă 
uzată în judeţul Caraş-Severin”   
- Realizarea lucr rilor cuprinse în lista de investi ii prioritare etc; 
- Sprijin pentru func ionarea Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  (ADI) 
“Acvabanat” Caraş-Severin  

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

16  Elaborarea/implementarea de proeicte din domeniul aliment rii cu ap  i canaliz rii 
depuse de autorit i locale cu peste 2.000 l.e. la programul PNDR, Subm sura 7.2., 
corelate cu prevederile Master Planului ap -ap  uzat  

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 
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17  Implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Caraş-Severin” 
- Acordare de sprijin Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  (ADI) “Intercom 
Deşeuri” Caraş-Severin pentru func ionare i atribuirea contractelor de delegare 
pentru colectarea i transportul de eurilor din jude   
- Monitorizarea derul rii contractului de delegare pentru operarea Depozitului Central 
i a Sta iilor de transfer  

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

 Lucr ri privind actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor 
locale de urbanism  

  

18  Continuarea lucrarilor începute pentru localit i din jude ul Caraş- Severin – unit i 
administrativ-teritoriale 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

19  Efectuarea de noi lucr ri pentru localit i din jude ul Caraş- Severin – unit i 
administrativ-teritoriale 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

 Emiterea documente de urbanism    
20  Emiterea autoriza iilor de construire/desfiin are, a certificatelor de urbanism, 

prelungirea, respingerea, regularizarea acestora 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin 

Arhitect ef 
Permanent 

21  Emiterea de avize ale structurii de specialitate, înştiin ri începere lucr ri, avize de 
oportunitate, avize ale arhitectului şef  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

 Dezvoltarea zonelor urbane   
 - Turism   

22  Promovarea municipiului Caransebeş pentru atragerea de investitori in zona 
montan  

Municipiul Caransebeş 31.12.2018 

23  Elaborare de materiale publicitare în vederea promov rii localit ii i zonei  din punct 
de vedere al obiectivelor de interes turistic 

Oraşul Moldova-Nou  31.12.2018 

24  Punerea în func iune a portului turistic pentru Trecerea Dun rii cu bacul între 
Moldova Nou  i Golubac  

Oraşul Moldova-Nou  31.12.2018 

25  Înfiin area a trei trasee turistice pe raza administrativa a UAT Moldova Nou  Oraşul Moldova-Nou  30.08.2018 
 - IMM        

26  Acordarea de facilit i societ ilor comerciale româneşti şi str ine - terenuri, pe 
perioade atractive pentru investitori  

Oraşul Anina 31.12.2018 

27  Continuare reabilitare hal  str. Miniş nr. 1 în vederea punerii la dispozi ie poten ialilor 
investitori 

Oraşul Anina 31.12.2018 

28  Actualizarea permanenta  pe site-ul primariei a informatiilor privind  mediul de afaceri 
si a oportunitatilor in domeniul economic 

Ora ul Boc a 31.12.2018 

29  Crearea unui mediu favorabil pentru atragerea de investitori la nivel local în vederea 
înfiin rii de locuri de munc  

Oraşul Moldova-Nou  31.12.2018 

30  Facilitati oferite investitorilor care deschid puncte de lucru pe raza localit ii Moldova 
Nou  

Oraşul Moldova-Nou  31.12.2018 
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 - Muncă și justiție socială    
31  Acordarea venitului minim garantat în func ie de necesit ile reale şi num rul de 

persoane beneficiare, în termenul stabilit prin dispozi ia Primarului 
Municipiul Reşi a 31.12.2018 

32  Asigurarea aloca iei de stat pentru sus inerea familiei Municipiul Reşi a 31.12.2018 
33  Asigurarea stimulentului educa ional acordat sub form  de tichet social Municipiul Reşi a 31.12.2018 
34  Acordarea de ajutoare de urgen  pentru persoanele care se afl  în situa ii de risc 

social sau de marginalizare social  
Municipiul Reşi a 31.12.2017 

35  Acordarea de facilit ți la transportul urban de c l tori pentru anumite categorii 
sociale: pensionari, elevi, persoane cu handicap, cazuri sociale deosebite etc 

Municipiul Reşi a 31.12.2018 

36  Acordarea de ajutoare pentru înc lzirea locuin ei în perioada sezonului rece Municipiul Reşi a 31.12.2018 
37  Acordarea de ajutoare materiale în situații speciale și în cadrul unor 

programe/campanii umanitare 
Municipiul Reşi a 31.12.2018 

38  Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-n scu i, stabilit prin HCL Municipiul Reşi a 31.12.2018 
39  M suri i ac iuni pentru reducerea abandonului  Municipiul Reşi a 31.12.2018 
40  Monitorizarea familiilor cu copii ai c ror p rin i sunt pleca i la munc  în str in tate Municipiul Reşi a 31.12.2018 
41  Numirea curatorului social pentru asistarea/reprezentarea minorilor/persoanelor puse 

sub interdic ie la birourile notariale 
Municipiul Reşi a 31.12.2018 

42  Acordarea de servicii sociale specializate pentru copiii din familii în dificultate 
constând în urm toarele servicii sociale: 
- Suport și asistenț  pentru familiile și copiii aflați în dificultate 
- Educare 
- Asistenț  și îngrijire 
- Consiliere psihologic  pentru copii și familie 
- Socializare și petrecere a timpului liber 
- Reintegrare familial  comunitar  în cadrul Centrului de Zi ”ABC” şi Centrului de Zi 
”Maria” 

Municipiul Reşi a 31.12.2018 

43  Organizarea de ac iuni periodice în colaborare cu institu iile publice, în vederea 
prevenirii şi combaterii cerşetoriei precum şi pentru reducerea infrac ionalit ii în 
rândul minorilor şi tinerilor 

Municipiul Reşi a 31.12.2018 

44  Colaborarea cu institu ii publice în vederea reintegr rii în societate a minorilor şi 
tinerilor care au s vârşit fapte penale sau care au fost condamna i penal 

Municipiul Reşi a 31.12.2018 

45  Asigurarea asisten ei juridice a minorilor şi tinerilor care au s vârşit fapte penale  Municipiul Reşi a 31.12.2018 
46  Colaborarea cu funda ii/asocia ii ce au drept scop furnizarea de servicii socio-

medicale i servicii de îngrijire la domiciliul beneficiarilor, persoane vârstnice 
Municipiul Reşi a 31.12.2018 

47  Asigurarea asisten ei sociale a persoanelor vârstnice în cadrul Centrului de Servicii 
Sociale pentru Persoane Vârstnice prin acordarea de servicii sociale constând în 
servicii de socializare și petrecere a timpului liber, servirea unui prânz, asigurarea 
mesei la domiciliu, servicii medicale primare, asigurarea asisten ei medicale primare 

Municipiul Reşi a 31.12.2018 
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în cadrul centrului i consiliere psihologic  
48  Asigurarea asisten ei persoanelor vârtnice la Clubul Persoanelor Vârstnice înfiin at 

prin HCL 
Municipiul Reşi a 31.12.2018 

49  Înfiina area de noi centre de tip Club pentru Persoanele Vârstnice în zona Govândar Municipiul Reşi a 31.12.2018 
50  Extinderea spa iului Clubului Persoanelor Vârstnice i dezvoltarea serviciilor sociale 

furnizate în cadrul acestuia 
Municipiul Reşi a 31.12.2018 

51  Acordarea de indemniza ii persoanelor încadrate în gradul grav de handicap Municipiul Reşi a 31.12.2018 
52  Angajarea cu contract individual de munc  a asisten ilor personali pentru persoanele 

încadrate în gradul grav de handicap 
Municipiul Reşi a 31.12.2018 

53  Asigurarea controalelor medicale periodice  Municipiul Reşi a 31.12.2018 
54  Mediatizarea şi informarea familiilor şi a elevilor pentru prevenirea riscurilor 

îmboln virilor şi men inerea st rii de s n tate a copiilor şi familiilor 
Municipiul Reşi a 31.12.2018 

55  Asigurarea unei alimenta ii s n toase îm cadrul Cantinei Municipale Re i a Municipiul Reşi a 31.12.2018 
56  Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea 

şanselor şi nediscriminarea şi asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate 
a copilului 

Municipiul Reşi a 31.12.2018 

57  Supravegherea şi men inerea st rii de s n tate şi de igien  a copiilor, acordarea 
primului ajutor şi de îngrijiri medicale necesare în caz de îmboln vire 

Municipiul Reşi a 31.12.2018 

58  Asigurarea  nutri iei copiilor, respectând normele legale în vigoare Municipiul Reşi a 31.12.2018 
59  Continuarea parteneriatului de colaborare cu Funda ia „Inim  c tre Inim " şi Biserica 

Baptist  nr. 1 Caransebeş în cadrul Proiectului „Bătrânii noştri" 
Municipiul Caransebe  31.12.2018 

60  Stimularea investi iilor care au ca destina ie crearea de cât mai multe noi locuri de 
munc   

Oraşul Anina 31.12.2018 

61  Asigurarea fondurilor necesare pentru persoanele care beneficiaz  de prevederile 
Legii nr. 416/2002. 

Oraşul Anina 31.12.2018 

62  Men inerea în func iune a Cantinei Sociale pentru cel pu in 50 persoane nevoiaşe Oraşul Anina 31.12.2018 
63  Men inerea în func iune a Centrului de zi pentru Copii cu Deficien e Majore de 

Înv are din Steierdorf 
Oraşul Anina 31.12.2018 

64  Men inerea în func iune a C minului pentru Persoane Vârstnice Anina Oraşul Anina 31.12.2018 
65  Continuarea sustinerii centrului de zi “Sperante regasite” Ora ul Boc a 31.12.2018 
66  Parteneriat Orasul Bocsa- ONG-uri (Fundatia Triumful inimii, Fundatia Humanitas, 

Centrul Tabita)  in sprijinul categoriilor defavorizate- suport material si educational 
Ora ul Boc a 31.12.2018 

67  Continuarea implement rii proiectului „MISOB-Măsuri Integrate pentru Incluziune 
Socială în Bocșa, jud. Caraș-Severin” in cadrul Programului Opera ional Capital 
Uman 2014 – 2020, pentru reducerea num rului de persoane aflate în risc de 
s r cie i excluziune social  din comunit ile marginalizate (non roma), prin 
implementarea de m suri integrate – derularea proiectului 

Ora ul Boc a 2020 

68  Acordarea venitului minim garantat în func ie de necesit ile reale şi num rul de Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 



 44 

persoane beneficiare, în termenul stabilit prin dispozi ia Primarului 
69  Acordarea de ajutoare de urgen  pentru cazurile sociale grave Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
70  Acordarea de ajutoare pentru înc lzirea locuin ei în perioada seznului rece Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
71  Acordarea de ajutoare materiale în situa ii speciale i în cadrul unor 

programe/campanii umanitare 
Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

72  Acordarea de aloca ii pentru sus inerea familiei Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
73  Numirea curatorului special pentru asitarea/reprezentarea minorilor la Birourile 

Notariale în cazurile de dezbateri succesiuni şi încheierea actelor de dispozi ie pe 
numele minorilor 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

74  Asigurarea mesei principale pentru persoanele asistate social prin Cantina de ajutor  
social 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

 - Educ aţie    
75  Înlocuire central  termic  - Colegiul Naţional Diaconovici –Tietz pt. Şcoala 

Gimnazială Nr.5 
Municipiul Re i a 30.06.2018 

76  Înlocuire învelitoare acoperiş-Şcoala Gimnazial  Nr. 8 Municipiul Re i a 30.06.2018 
77  Repara ii zugr veli, înlocuire uşi, podele – C min nr.1-Colegiul Tehnic Municipiul Re i a 30.06.2018 
78  Achizi ie echipamente sportive- Liceul Teologic Baptist Municipiul Re i a 30.06.2018 
79  Repara ii la extindere spa ii şi reabilitare corp de şcoal  existent- Colegiul Economic 

al Banatului Montan 
Municipiul Re i a 30.06.2018 

80  Olimpiada Na ional  de înterpretare instrumental  
Faza zonal  - Liceul de Arte Sabin P u a 

Municipiul Re i a 30.06.2018 

81  Concursul Regional de Arte vizuale i Decorative -Liceul de Arte Sabin P u a Municipiul Re i a 30.06.2018 
82  Implementare proiect „Reabilitarea şi dotarea şcolii cu clasele I – VIII nr. 1 Anina – 

Celnic” finan at prin PNDL 
Oraşul Anina 2020 

83  Promovarea activitatilor extrascolare prin functionarea unor  cercuri de pictura, sah, 
dansuri populare, educatie muzicala, badminton 

Ora ul Boc a 31.12.2018 

84  Promovarea unor actiuni de educatie civica si combatere a infractionalitatii si 
delicventei juvenile 

Ora ul Boc a 31.12.2018 

85  Construire Gradini a cu 3 Sali de clasa in Cartierul Nuf rul Ora ul Boc a 31.12.2018 
86  Olimpiada na ional  a sportului colar, etapa zonal  Ora ul Boc a 01-28.02.2018 
87  Construire gr dini  cu program normal pentru dou  grupe preşcolare în oraşul O elu 

Roşu” 
Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

 - Sănătate    
88  Creşterea performan elor spitalului în ceea ce priveşte furnizarea de servicii 

medicale pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi 
eficien a pe baza analizei sistematice a datelor clinice ale spitalului şi a modul rii 
cheltuielilor la nivel de grupe de diagnostic 

Municipiul Caransebe  31.12.2018 

89  Sustinerea si implicarea in modernizarea bazei materiale ,in vederea cresterii Municipiul Caransebe  31.12.2018 
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performantelor de diagnoza si tratament  a Spitalul Municipal de Urgen  
Caransebe   

90  Sustinerea in continuare a Centrului de permanenta Bocsa, conform contractului 
incheiat cu CNAS si DSP-CS 

Ora ul Boc a 31.12.2018 

 - Administrație publică. Politici regionale    
91  Extindere spa ii comerciale in Piata Gugulanilor Municipiul Caransebeş 31.12.2018 
92  Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Caransebeş i regulamentul de 

urbanism 
Municipiul Caransebeş 31.12.2018 

93  Repara ii interioare şi exterioare la Casa de Oaspe i str. Sadoveanu nr. 2 Oraşul Anina 31.12.2018 
94  T ieri/toalet ri de copaci de pe raza oraşului Oraşul Anina 31.12.2018 
95  Modernizare str zi i trotuare în zonele M gura, Boc a Montan , Vasiova, Boc a 

Român  i Neuwerk 
Ora ul Boc a 2019 

96  Finalizarea parcului de agrement din Bocsa Romana str. Zuiac Cornel Ora ul Boc a 31.12.2018 
97  Realizare Pia a agroalimentar  Boc a Montana Ora ul Boc a 31.12.2018 
98  Realizare Pia a agroalimentar  Boc a Romana Ora ul Boc a 31.12.2018 
99  Reabilitare parc central in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
100  Reabilitarea zonelor verzi si de protectie stradala Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
101  Reabilitare strazi, centrul localitatii Otelu Rosu” (un tronson din parcul central pe o 

suprafata de 2.780 mp) 
Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

102  Amenajare " Parc de Aventuri de escalada" Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
103  Lucrari de intretinere zona de agreement “Gura Jgheabului” Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
104  Intocmirea documentatiilor cadastrale pentru domeniul public al UAT Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
105  Finalizarea Planului urbanistic general Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
106  Reabilitare "Piata Agroalimentara " in Orasul Otelu Rosu Ora ul O elu Ro u 2019 

 - Agricultură și dezvoltare rurală    
107  Între ineri, cur iri, despin ri, des eleniri p şuni  Oraşul Anina 31.12.2018 
108  Organizarea targului mesterilor populari si al producatorilor locali de la Neuwerk Ora ul Boc a 01-31.05.2018 

01-30.09.2018 
109  Organizarea târgurilor de toamn  Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

 - Mediu. Ape și păduri   
110  Dotarea platformelor cu containere pentru colectare selectiv  a deşeurilor Municipiul Re i a 31.12.2017 
111  Organizarea campaniei de informare, educare şi conştientizare a cet enilor privind 

importan a colect rii selective a deşeurilor 
Municipiul Re i a 31.12.2017 

112  Canalizare menajer  în localit ile Secu, Cuptoare i Moniom din Mun. Re i a Municipiul Re i a 30.11.2017 
113  Canalizare menajer  în localitatea Doman, component  a Mun. Re i a Municipiul Re i a 30.11.2017 
114  Alimentare cu ap  în localit ile Secu, Cuptoare i Moniom, din Mun. Re i a Municipiul Re i a 30.11.2017 
115  Acoperirea i îngr direa platformelor de gunoi de pe raza municipiului Municipiul Caransebe  31.12.2018 
116  îmbun t irea sistemului de colectare selectiv  prin publicitate, pliante etc Municipiul Caransebe  31.12.2018 
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117  Amenajarea sta iei de sortare gunoi selectiv prin construirea unei copertine în zonea 
de depozitare în aer liber 

Municipiul Caransebe  31.12.2018 

118  "Ziua internationala a mediului"- expozitie de desene si sensibilizare public 
ptr.problemele mediului rezentarea şi proiec ia unor povestiri 

Municipiul Caransebe  07.06.2018 

119  Reabilitare sta ii tratare ap  Municipiul Caransebe  31.12.2018 
120  Extindere re ea de distribu ie ap  km 6,892 km Municipiul Caransebe  31.12.2018 
121  Uzin  de tratare ap  nou  Municipiul Caransebe  31.12.2018 
122  Extindere re ea canalizare 19,5 km Municipiul Caransebe  31.12.2018 
123  Înlocuire re ea de canalizare 12,101 km Municipiul Caransebe  31.12.2018 
124  Reabilitare/înlocuire re ea de distribu ie ap  6,091 km Municipiul Caransebe  31.12.2018 
125  Amenajarea de platforme betonate şi împrejmuiri pentru containerele de deşeuri Oraşul Anina 2020 
126  Construc ia şi dotarea 1 buc Sta ie filtrare şi tratare a apei potabile la Anina. Crearea 

cadrului institu ional necesar prin finan are de la POIM 
Oraşul Anina 2020 

127  Reabilitarea şi extinderea re elelor de canalizare în Anina. Crearea cadrului 
institu ional necesar prin finan are de la POIM 

Oraşul Anina 2020 

128  Construc ia şi dotarea a 1 sta ii de epurare a apelor uzate, la Anina. Crearea cadrului 
institu ional necesar prin finan are de la POIM 

Oraşul Anina 2020 

129  Extinderea retelei de alimentare cu apa prin forarea de puturi si instalarea de hidranti 
in zona agricola, in cadrul implementarii proiectului finantat prin POS Mediu 2 

Ora ul Boc a 31.12.2018 

130  Finalizarea extinderii si reabilitarii sistemului de distribu ie a apei Ora ul Boc a 31.12.2018 
131  Construirea statiei de epurare a apelor uzate   Ora ul Boc a 31.12.2018 
132  Extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare al orasului                      Ora ul Boc a 31.12.2018 
133  Promovarea parteneriatelor cu unitatile scolare si ocoalele silvice locale privind 

derularea unor cursuri de educatie ecologica 
Ora ul Boc a 31.12.2018 

134  Implement rea proiectului finan at din fonduri de coeziune pentru alimentarea cu ap  
şi canalizare menajer , cu sta ie de epurare –Etapa II 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

135  Regularizare si decolmatare parau Ieruga pe lungimea, sectorul cuprins intre strada 
Garii si strada A.I. Cuza  

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

136  Amenajarea de platforme betonate şi împrejmuiri pentru puncte colectare deseuri, 
inclusive reciclabile – achizitii in continuare 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

 - Transport     
137  Modernizare drum de acces şi str zi în cartierul Poiana Golului - Municipiul Reşi a, 

Jude ul Caraş –Severin 
Municipiul Re i a 2022 

138  Reabilitare drum de interes local spre zona turistic  Secu, din Mun. Re i a Municipiul Re i a 30.11.2017 
139  Leg tura rutier  între Calea Timi oarei i Unitatea Militar  în Mun. Re i a Municipiul Re i a 30.11.2017 
140  Continuare reabilitarea carosabilului pentru str. Colonia I, str. Vulpilor şi str. 

Vulturilor, prin finan are PNDL 
Oraşul Anina 31.12.2018 

141  Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de drum pe str zile Cerna, Colonia Roşie, Oraşul Anina 31.12.2018 
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Vasile Alecsandri, Bufenilor şi Br det din Anina – proiect finan at prin PNDL 
142  „Asfaltare str zi în oraşul O elu Roşu, etapa II, jude ul  Caraş -Severin", conform 

documentatiei tehnico-economice. 
(cuprinde asfaltarea unui num r de 14 str zi/sectoare de str zi urbane, având 
lungimea total  de 4 450,00 m. ) 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

143  „Lucrari de intretinere str. Garii – Sector I si Parcari str. Revolutiei”,in orasul Otelu 
Rosu 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

144  Reabilitare si pavare trotuare, str. Garii si str. Republicii,  tronson 2 in orasul Otelu 
Rosu – lucrari in continuare 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

145  „Intretinere prin asfaltare la parcarile auto si cailor de acces in Cartierele Libertatii, 22 
Decembrie si Constructorilor» - lucrari in continuare 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

 - Afaceri interne    
146  Stabilirea unui Plan de Ordine prin care s  se organizeze patrule pedestre de ordine 

public  în toate zonele din municipiu, ce vor ac iona cu prec dere pentru aplanarea 
st rilor conflictuale, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situa iilor de fapt 
sesizate si rezolvarea acestora 

Municipiul Reşi a 30.04.2018 

147  Organizarea unor patrule auto, stabilite şi în Planul de Ordine al municipiului, care 
vor ac iona în cartierele marginaşe ale municipiului  

Municipiul Reşi a 31.01.2018 

148  Supravegherea permanent  a zonelor şcolare prin constituirea unor grupe operative 
de agen i de politie locala ce vor ac iona pentru prevenirea violen ei in şcolile şi 
zonele recreative de pe raza municipiului 

Municipiul Reşi a Pe parcursul anului colar 

149  Cunoaşterea tipurilor de probleme din şcoli pentru identificarea elevilor problem  Municipiul Reşi a Permanent 
150  Derularea unor programe de educa ie civic  în rândul tuturor segmentelor popula iei 

(elevi, cet eni, agen i economici) privind respectarea normelor legale cu privire la 
protec ia mediului, comer ul stradal, starea de cur enie a sectorului, obligativitatea 
colect rii selective a deşeurilor şi modul de depozitare al acestora 

Municipiul Reşi a Permanent 

151  Atragerea personalului voluntar pentru situa ii de urgen  şi preg tirea acestora 
conform normelor în vigoare 

Municipiul Caransebe  31.12.2018 

152  Achizi ionarea de echipamente pentru voluntari, de materiale pentru PSI, 
instrumentarea personalului ce deserveşte managementul situa iilor de urgent  

Municipiul Caransebe  31.12.2018 

153  Reabilitare cl dire remiz  pompieri  Oraşul Anina 2019 
154  Simularea in cadrul unitatilor de invatamant a unor actiuni privind dezastre naturale 

si incendii 
Ora ul Boc a 01.10.2018-31.12.2018 

155  Organizarea unor patrule auto,  stabilite şi în Planul de Ordine al orasului, care vor 
ac iona în zonele de agreement si marginaşe ale orasului 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

156  Preg tirea şi perfec ionarea personalului din structurile Birou Politia locala Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
157  Creşterea capacit ii de interven ie prin dotarea corespunz toare cu materiale şi 

tehnic  
Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
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158  Simularea in cadrul unitatilor de invatamant si spitalicesti a unor actiuni privind 
dezastre naturale si incendii 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

 - Externe   
159  Cooperarea cu localitatea Goeree-Overflakkee - Olanda  Municipiul Caransebe  31.12.2018 
160  Cooperarea cu localitatea Pancevo - Serbia Municipiul Caransebe  31.12.2018 
161  Cooperarea cu localitatea Vârşe  - Serbia Municipiul Caransebe  31.12.2018 
162  Cooperare cu localitatea Kovacica - Serbia Municipiul Caransebe  31.12.2018 
163  Cooperrare culturala cu localitatea Kikinda – Serbia Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

 - Cultură. Culte. Minorități    
164  Festival Interna ional de Teatru „Scena ca o strad ” Municipiul Re i a 30.06.2018 
165  Ac iuni culturale pentru finan area programelor i proiectelor culturale prev zute de 

OG 51/1998 
Municipiul Re i a 31.12.2018 

166  „Ziua Culturii Na ionale" - Repetabila iubire Municipiul Caransebe  05.01.2018 
167   „Momente Lirice" - ziua internationala a poeziei  Municipiul Caransebe  26.02.2018 
168  „POVE TI ÎN OCHI DE COPIL” – atragere spre bibliotec  Municipiul Caransebe                15.03.2018 
169  „DIN GALERIA MARILOR SCRIITORI AI SEC.XX – expozi ie de c r i i referin e 

critice, comentarii, dezbateri 
Municipiul Caransebe  23.08.2018 

170  „Olimpiada Cititului” – dezvoltare, interes pentru lectur  Municipiul Caransebe  15.05.2018 
171  Concurs simpozion de poezie - „George Suru” Municipiul Caransebe  Martie 2018 
172  Festival - concurs de muzic  popular  „Lu  Iovi ” Municipiul Caransebe  30.04.2018 
173  Festivalul interna ional coral «Timotei Popovici» Municipiul Caransebe  30.04.2018 
174  R zboiul de independen , ziua regelui, ziua independen ei Municipiul Caransebe  09.05.2018 
175  Tab ra Interna ional  de sculptur  Municipiul Caransebe  15.06-15.07.2018 
176  Tab ra de crea ie i traducere literar  „Sorin Titel” Municipiul Caransebe  31.07.2018 
177  Festivalul „Gugulan Rock” Municipiul Caransebe  31.08.2018 
178  Congresul Interna ional de Dacologie Municipiul Caransebe  31.08.2018 
179  „Festivalul Filmului Românesc” Municipiul Caransebe  31.08.2018 
180  Concurs interna ional de epigram  Municipiul Caransebe  30.09.2018 
181  Festivalul „toamna la gugulani” Municipiul Caransebe  31.10.2018 
182  Ziua Na ional  a României Municipiul Caransebe  01.12.2018 
183  Reabilitare interioar  a imobilului – Fosta prim rie – în vederea amenaj rii unui 

centru cultural-muzeistic al oraşului Anina 
Oraşul Anina 2018 

184  Marcarea în unit ile de înv mant din Boc a, a ,, Micii Uniri,, de la 1859 Ora ul Boc a 01-31.01.2018 
185  Sus inerea unor dezbateri în colile din ora ul Boc a privitor la manifestarea în 

comunele boc ene a evenimentelor legate de Revolu ia de la 1848 
Ora ul Boc a 01.01-31.03.2018 

186  Sus inerea în cadrul unit ilor colare din Boc a, a unor dezbateri pe tema 
evenimentelor premerg toare Marii Uniri din 1918 

Ora ul Boc a 01.01-30.06.2018 
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187  Monografia Boc ei – eviden ierea evenimentelor legate de Marea Unire desf urate 
in anii 1918-1919 

Ora ul Boc a 01.10-31.12.2018 

188  Monografie – Protopopiatul Boc ei – implicarea bisericii ortodoxe în evenimentele de 
la 1918 

Ora ul Boc a 01.03-30.06.2018 

189  Eveniment organizat cu ocazia dezvelirii unei pl ci comemorative dedicat  
reprezentan ilor Boc ei la Adunarea na ional  de la Alba Iulia  în 1 Decembrie 1918 

Ora ul Boc a 01.12.2018 

190  Organizarea Festivalului etniilor Ora ul Boc a 01-31.08.2018 
191  Organizarea festivalului “Aurelia Fatu Radutu” Ora ul Boc a 01-30.06.2018 
192  Organizarea festivalului de poezie in grai “Tata Oancea” Ora ul Boc a 01-30.11.2018 
193  Festivalul concurs “Nicolae Florei”- romante si lieduri Ora ul Boc a 01-30.11.2018 
194  Eveniment cultural-artistic: spectacol nonconventional de muzica de opera in Cariera 

Coltan 
Ora ul Boc a 01-31.07.2018 

195  Sfântul prooroc Ilie-patronul spiritual al ora ului –zilele ora ului Ora ul Boc a 01-31.07.2018 
196  Actualizarea documenta iei Refunc ionalizare cl dire Cinematograf în Sala 

multifunc ional  
Ora ul Boc a 31.12.2018 

197  Ghid turistic cultural cu personalitati locale si obiective cultural istorice Ora ul Boc a 01.07-30.09.2018 
198  Realizarea unor activit i culturale în localitatea Moldova Nou  Oraşul Moldova-Nou  31.12.2018 
199  Reabilitare Camin Cultural Ohaba si reconstruire anexa in orasul Otelu Rosu, jud. 

Caras-Severin 
Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

200  Reabilitare Camin Cultural Mal si construire corp nou toaleta in orasul Otelu Rosu, 
jud. Caras-Severin 

Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 

201  Colaborarea cu Grupurile de ini iativ  din comunitatea rom  în vederea 
implement rii de proiecte cu finan are european  

Municipiul Caransebe  31.12.2018 

202  Ziua Interna ional  a romilor Municipiul Caransebe  31.12.2018 
203  Punerea în legalitate a cet enilor de etnie rrom , solu ionarea pe aceast  cale a 

problemelor sociale ale acestora 
Municipiul Caransebe  31.12.2018 

204  Acordarea de sprijin pentru afirmarea şi dezvoltarea identit ii etnice, culturale, 
religioase şi lingvistice prin politici afirmative; 
Combaterea discrimin rii şi promovarea toleran ei; Promovarea valorilor diversit ii 
culturale; Încurajarea dialogului interetnic;  
Îmbun t irea situa iei romilor şi continuarea politicilor de reducere a decalajelor 
dintre popula ia rom  şi societate în ansamblu 

Oraşul Anina 31.12.2018 

205  Implementare proiect “M suri integrate pentru comunitatea marginalizat  cu 
popula ie apar inând minorit ii Rome din Anina, jd. CS” – finan at prin POCU 

Oraşul Anina 2020 

206  Organizare a nedeii pentru minoritatea rroma Ora ul O elu Ro u 31.12.2018 
 - Tineret și sport    

207  Proiect „Fighters League Re i a 2018” Municipiul Reşi a 31.12.2018 
208  Ac iuni sportive pentru finan area programelor i proiectelor sportive  Municipiul Reşi a 30.06.2018 
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209  Proiecte i programe de tineret Municipiul Reşi a 31.12.2018 
210  Achizi ionare echipamente de joac  Municipiul Caransebe  31.12.2018 
211  Terenuri multifunc ionale Municipiul Caransebe  31.12.2018 
212  Continuarea atribuirii de loturi de teren in baza Legii 15/2003 Ora ul Boc a 31.12.2018 
213  Bloc ANL Ora ul Boc a 31.12.2018 
214  Echipare cu ansambluri de joac  pentru copii  i aparate de fitness urban pentru 

parcuri 
Oraşul Moldova-Nou  30.08.2018 

 - Diaspora     
215  Înt rirea colabor rii cu Asocia iile diasporei din Anina  Oraşul Anina 31.12.2018 

 
 

Capitolul 9 
Agric ultur  şi dezvoltare rural  

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Implementarea politicilor M inisterului Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale de 
conservare a fondului funciar  

  

1  Verificarea documenta iei privind scoaterea din circuitul agricol şi întocmirea deciziei 
de scoaterea din circuitul agricol 

Direc ia pentru Agricultur  
Jude ean  Caraş-Severin 

Permanent 

2  Întocmirea Situa iei Statistice a Terenurilor, pe grupe de produc tori şi categorii de 
folosin  

DAJ Caraş-Severin 01-31.03.2018 

 Intensificarea activit ii de promovare a produc iei agricole ecologice şi 
tradi ionale 

  

3  Înregistrarea operatorilor în agricultura ecologic  din produc ia vegetal  şi animalier  
în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1438/2013, cu complet rile şi modific rile 
ulterioare 

DAJ Caraş-Severin 01-31.05.2018 

4  Creşterea ponderii produselor tradi ionale atestate; efectuarea de prezent ri a 
legisla iei în vigoare în vederea atest rii de noi produse tradi ionale c r şene 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

 Asigurarea securit ii alimentare prin creşterea, diversificarea produc iei 
agricole vegetale şi îmbun t irea sistemului de stastistic  agricol  

  

5  Întocmirea şi transmiterea la MADR a situa iilor privind principalele ac iuni din 
agricultura jude ului 

DAJ Caraş-Severin S pt mânal 

6  Implementarea Sistemului de Informa ii Agricole la nivel jude ean în scopul colect rii, 
prelucr rii, interpret rii şi raport rii de date şi informa ii privind pia a produselor 
agricole şi alimentare şi transmiterea la MADR 

DAJ Caraş-Severin S pt mânal 

7  Înregistrarea contractelor şi verificarea suprafe elor cultivate cu sfecl  de zah r din DAJ Caraş-Severin C nd este cazul 
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jude  
8  Culegerea datelor operative privind realizarea de produse proaspete din sectorul 

horticol şi a stocurilor de produse horticole şi transmiterea la MADR 
DAJ Caraş-Severin S pt mânal 

9  Centralizarea informa iilor privind cantit ile de grâu, porumb, orz, orzoaic , floarea 
soarelui, rapi  depozitate, cantit ile valorificate şi transmiterea lor la MADR 

DAJ Caraş-Severin Lunar 

10 Întocmirea Situa iei Statistice AGR 2A privind suprafa a productiv  de prim var  în 
anul 2018 

DAJ Caraş-Severin 01-30.06.2018 

11 Recoltarea de probe de grâu şi trimiterea lor la Laboratorul de Bioresurse Alimentare 
de Testarea Calit ii Bucureşti 

DAJ Caraş-Severin 01-31.08.2018 

12 Estimarea produc iilor la principalele culturi agricole DAJ Caraş-Severin 01.06. – 31.10.2018 
13 Întocmirea Situa iei Statistice AGR 2B privind suprafa a recoltat  şi produc ia 

ob inut , aplicarea îngr ş mintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plant rile şi 
defriş rile de vii şi pomi în anul 2018 

DAJ Caraş-Severin 01-31.12.2018 

14 Completarea, actualizarea şi implementarea noului program IT de administrare a 
Registrului Planta iilor Viticole 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

15 Efectuarea modific rilor în Sistemul Informatic Na ional al Viei si Vinului DAJ Caraş-Severin Permanent 
16 Propuneri pentru calcularea normelor de venit pe suprafa  pentru categoriile de 

produse vegetale şi animale 
DAJ Caraş-Severin Anual 

17 Emiterea avizului final necesar încheierii contractului de vânzare pentru terenurile 
agricole situate în extravilan cu suprafa  de pân  la 30 de hectare inclusiv 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
 

18 Verificarea datelor tehnice înscrise în Proiectul de amenajament pastoral DAJ Caraş-Severin Permanent 
19 Eliberarea autoriza ie t iere nuc DAJ Caraş-Severin Permanent 
20 Ajutor de minimis pentru programul de sus inere pentru produse deficitare, între care 

i acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spa ii protejate, program început 
în anul 2017, continu  i în anul 2018 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

 Urm rirea evolu iei efectivelor de animale şi a produc iilor zootehnice   
21 Evolu ia structurii dimensionale a efectivelor de animale, pe specii şi categorii DAJ Caraş-Severin 01-31.12.2017 
22 Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sus inere a cresc torilor de porci 

din rasele Bazna i/sau Mangali a în vederea producerii c rnii de porc 
DAJ Caraş-Severin 31.12.2018 

23 Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sus inere a cresc torilor de ovine 
i caprine pentru comercializarea lânii 

DAJ Caraş-Severin 31.12.2018 

 Organi zarea de cursuri de instruire şi formare profesional    
24 Elaborarea programului anual de m suri privind activit ile de instruire, ini iere şi 

formare profesional  continu  în func ie de nevoile identificate în teritoriu, inclusiv 
pentru zona montan , de obiectivele şi tematicile prioritare ale MADR 

DAJ Caraş-Severin Anual 

25 Organizarea de cursuri de formare profesional  în meseriile de:  
- ”Lucr tor în cultura plantelor”,  
- ”Lucr tor în creşterea animalelor”,  

DAJ Caraş-Severin Permanent 
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- ”Apicultor”,  
- ”Pomicultor”,  

26 Organizarea de instruiri şi cursuri de ini iere, durat  de 5 zile cu fermierii care 
acceseaz  m suri de agro-mediu şi clim , precum şi cu cei care acceseaz  m suri 
PNDR 2014 – 2020 pentru implementarea angajamentelor de agro-mediu, clim  şi 
agricultur  ecologic  în cadrul M.10, M.11, M.13 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
 

 Acordarea de consultan  pentru accesarea m surilor PNDR 2014-2020   
27 Organizarea activit ii de consiliere şi asisten  tehnic  de specialitate pentru 

elaborarea proiectelor de accesare a fondurilor europene şi na ionale, dosarelor de 
pl i pentru proiectele aflate în perioada de finan are 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
 

 Diseminarea informa iilor cu caracter tehnic şi ştiin ific şi realizarea 
transferului de informa ii c tre fermieri  

  

28 Acordarea asisten ei informa ionale, tehnic , logistic  şi legislativ  privind creşterea 
şi diversificarea speciilor şi produc iilor animaliere 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

29 Consultan  tehnic  pentru cresc torii de animale, elaborarea de re ete furajere pe 
specii şi categorii 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

30 Promovarea în teritoriu a m surilor de sus inere a cresc torilor de animale 
(subven ii, ajutoare de minimis) 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

31 Realizarea de materiale audio-video, emisiuni radiofonice şi de televiziune cu 
tematic  agricol , publicarea de articole în presa scris  şi electrionic  

DAJ Caraş-Severin Permanent 

 Colectare informa ii contabile şi prelucrare a chestionarelor RICA   
32 Colecteaz  informa ii contabile de la exploata iile agricole de pe raza jude ului, 

conform planului de selec ie distribuit de MADR 
DAJ Caraş-Severin Permanent 

33 Asigur  respectarea planului anual de selec ie a exploata iilor participante la RICA DAJ Caraş-Severin Permanent 
 Eficientizarea activit ii Inspec iei de Stat   

34 Verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor m suri de reglementare a pie ei produselor din sectorul agricol-privind utilizarea 
atestatului de produc tor şi carnetului de comercializare de c tre produc torii agricoli 
persoane fizice 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

35 Efectuarea controlului de conformitate şi eliberarea certificatului de conformitate cu 
standardele de comercializare sau întocmirea procesului verbal de constatare a 
neconformit ii, dup  caz, pentru fructele şi legumele în stare proasp t , destinate 
exportului sau provenite din import 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

36 Colaborarea cu birourile şi punctele vamale din subordinea Autorit ii Na ionale a 
V milor, în vederea asigur rii unui control de conformitate riguros a legumelor şi 
fructelor proaspete importate sau destinate exportului 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

37 Colaborarea cu ANAF - Direc ia General  Antifraud  Fiscal , Autoritatea Na ional  
pentru Protec ia Consumatorilor, Inspectoratul General al Poli iei Române şi 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
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Autoritatea Na ional  Sanitar Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor, în vederea 
identific rii şi elimin rii unor aspecte ce contravin Normelor organiz rii comune de 
pia  în sectorul producerii şi comercializ rii legumelor şi fructelor 

38 Autorizarea spa iilor de comercializare a vinului de mas  în vrac şi verificarea 
men inerii condi iilor de autorizare a acestora în conformitate cu prevederile 
legislative în vigoare 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

39 Avizarea documentelor de inso ire a transporturilor de produse vitivinicole vrac, 
conform prevederilor Legii nr.164/2015 privind aprobarea documentelor de însotire  
a transporturilor de produse vitivinicole şi eviden ele obligatorii în sectorul vitivinicol 
şi controlul privind: calitatea, provenien a, autenticitatea, naturale ea şi eviden a 
produselor vitivinicole comercializate sub form  neîmbuteliat . Prelevare de probe şi 
transmitere spre analiz  la unul din laboratoarele din subordinea MADR 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

40 Respectarea prevederilor legale privind etichetarea şi ambalarea vinurilor şi a altor 
produse vitivinicole aflate în re eaua comercial  

DAJ Caraş-Severin Permanent 

41 Verificarea respect rii termenului de depunere a declara iilor de stocuri de c tre 
agen ii economici, precum şi corectitudinea datelor înscrise, în conformitate cu 
Legea 164/2015 a viei şi vinului 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

42 Verificarea folosirii s rii iodate la fabricarea pâinii şi produselor de panifica ie 
conform prevederilor HG nr.1904/2006 pentru modificarea H.G.568/2002 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

43 Verificarea în structurile de vânzare cu am nuntul a respect rii afişajului obligatoriu 
la comercializarea p inii şi produselor de panifica ie, conform OUG nr.12/2006 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

44 Verificarea în structurile de vânzare cu am nuntul a respect rii regimului de 
marcare, clasificare, ambalare şi comercializare a ou lor 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

45 Verificarea legalit ii utiliz rii atestatului şi logo-ului de produs tradi ional şi a 
produselor alimentare consacrate romaneşti conform OM nr. 724/2013 şi a OM nr. 
394/2014 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

46 Verificarea men inerii condi iilor tehnice care au stat la baza emiterii autoriza iilor 
pentru spa iile de depozitare a produselor agricole conform O.U.G.12/2006 pentru 
stabilirea unor m suri de reglementare a pie ei pe filiera cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale şi Ordinului nr. 222/2006 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

47 Verificarea existen ei autoriza iilor pentru spa iile de depozitare a produselor agricole 
şi identificarea celor care func ioneaz  f r  a avea spa ii de depozitare autorizate 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

48 Verificarea modului de respectare a prevederilor OUG 67 /2008 şi a Ordinului MADR 
nr.445/2008 de c tre unit ile de raportare(SIPPA) 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

49 Urm rirea respect rii de c tre OIC aprobate de MADR a procedurii de control 
standard şi a aplic rii în activitatea de inspec ie şi certificare a m surilor de control şi 
precau ie pe care OIC se angajeaz  s  le impun  operatorilor pentru fiecare 
domeniu de activitate 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
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50 Verificarea pe teren a respect rii de c tre OIC a cerin elor minime de control 
cuprinse în Regulamentul nr.889/2008 al CE 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

51  Identificarea eventualelor nereguli sau înc lc ri în activitatea de inspec ie 
desf şurat  de OIC la operatorii afla i sub contract 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

52 Participarea împreun  cu inspectorul OIC la prelevare de probe de la operatorii 
economici care ob in produc ii mari şi care efectueaz  tranzac ii în afara teritoriului 
României 

DAJ Caraş-Severin La solicitarea OIC 

53 Verificarea operatorilor din eşantionul supus controlului, stabilit în conformitate cu 
prevederile Ordinului  nr.895/2016 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

54 Inventarierea suprafe elor cultivate cu plante modificate genetic şi întocmirea bazei 
de date a cultivatorilor de plante OMG in anul 2018 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

55 Verificarea suprafe elor cultivate cu porumb OMG şi soia conven ional  DAJ Caraş-Severin Permanent 
56 Colaborarea şi schimbul de informa ii cu celelalte institu ii guvernamentale care au 

atribu ii in respectarea legisla iei referitoare la OMG, respectiv Garda Na ional  de 
mediu, ANSVSA şi ANPC 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

57 Urmarirea modului de ambalare si etichetare a ingrasamintelor chimice conform 
legislatiei in vigoare, precum si a fisei tehnice de securitate emisa de producator 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

58 Verificarea culturilor de mac, cânep  şi tutun înscrise în Registrul DAJ Caraş-
Severin 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

 Alocarea eficient  a resurselor bugetare pentru sprijinirea produc torilor 
agricoli prin diferite m suri 

  

59  Acordarea de sprijin din fonduri MADR, produc torilor agricoli care solicit  
ameliorarea calit ii solurilor acide atât pentru studii pedologice cât şi pentru   
perimetre de ameliorare 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
 
 

 Promovarea programelor de cofinan are extern    
60  Organizarea, în jude , de actiuni de promovare a PNDR, cu cooptarea i a altor 

institu ii implicate în implementarea PNDR 
Oficiul Jude ean pentru 

Finan area Investi iilor Rurale 
Cara -Severin 

Permanent 

61  Distribuirea materialelor promotionale  OJFIR Cara -Severin Permanent 
 Monitorizarea implement rii proiectelor finan ate   

62  Verificare cereri de finan are Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor Rurale 

Cara -Severin 

Permanent 

63  Verificare dosare de achizi ii i de plat    OJFIR Cara -Severin Permanent 
64  Verificarea documentatiei de modificare a contractului de finantare OJFIR Cara -Severin Permanent 

 Derularea activit ii de control asupra produselor   
65  Controlul fitosanitar al produselor destinate exportului si eliberarea certificatelor 

fitosanitare 
Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2018 
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66  Controlul fitosanitar in vederea depistarii organismelor de carantina din:   
- pepiniere silvice  
- culturi de cimp                              
- livezi pomicole     
- spatii de inmagazinare  

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2018 

67  Controlul fitosanitar al produselor provenite din import Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2018 
68  Controlul circulatiei produselor supuse regimului de carantina fitosanitara si 

respectarea legislatiei 
Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2018 

 Efectuarea de teste, verific ri, sondaje pentru a urm ri apari ia şi evolu ia unor 
boli şi d un tori 

  

69  Analize de laborator Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2018 
70  Planul de monitorizare 

- monitorizare diabrotica virgifera 
- monitorizare cartofi consum: 
         -putregaiul inelar 
         -râia neagra 
         -nematozii cu chisti 
- monitorizare plum-pox poty virus 
- monitorizare monilinia fructigena 
- monitorizare flavescenta aurie 
- monitorizare ditylenus dipsaci 
- monitorizare virusi la legume 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin  
31.09.2018 
31.12.2018 

 
 
 

31.10.2018 
30.09.2018 
31.10.2018 
31.12.2018 
31.12.2018 

71  Efectuarea de sondaje pentru urmarirea aparitiei si evolutiei unor boli si daunatori, la 
culturile agricole. In functie de pericolul pe care  il reprezinta, se vor emite „Buletine 
de avertizare„ in vederea efectuarii de tratamente fitosanitare, pentru prevenirea si 
combaterea acestora 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2018 

72  Prelevarea de probe la fructe si legume in vederea monitorizarii rezidurilor de 
pesticide 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2018 

 Luarea de m suri în vederea comercializ rii corespunz toare a produselor de 
uz fitosanitar 

   

73  Autorizarea agentilor economici, in vederea executarii activitatilor de comercializare, 
prestare de servicii si utilizare a produselor de protectia plantelor omologate in 
Romania 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2018 

74  Prelevarea de PPP in vederea monitorizarii calitati lor Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2018 
 Coordonarea activit ii de ameliorare şi reproduc ie în zootehnie    

75  Colaborarea, verificarea si avizarea programelor de mont  şi produşi  pe specii si 
categorii de animale 

Oficiul Jude ean de Zootehnie 
Caraş-Severin 

01.01-31.01.2018 

76  Coordonarea activit ii de ameliorare şi reproduc ie, implementarea legisla iei OJZ Caraş-Severin Permanent 
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na ionale şi comunitare în teritoriu şi organizarea inspec iei de stat în domeniu 
77  Inspec ia de stat, monitorizarea şi îndrumarea activit ilor la nivel de PIAV privind 

conducerea corect  şi la zi a eviden elor zootehnice primare 
OJZ Caraş-Severin Permanent 

78  Inspec ia de stat, monitorizarea şi îndrumarea privind organizarea şi desf şurarea 
montei naturale şi combaterea montei clandestine prin folosirea reproduc torilor 
autoriza i 

OJZ Caraş-Severin Permanent 

79  Monitorizarea şi transmiterea situa iilor lunare, trimestriale de reproduc ie, ameliorare 
şi inspec ie 

OJZ Caraş-Severin Lunar, trimestrial 

80  Evaluarea anual  a operatorilor însamantatori dupa rezultatele activit ii din anul 
precedent 

OJZ Caraş-Severin 01-31.05.2018 

81  Completarea, distribuirea paşapoartelor la proprietari, actualizarea permanent  a 
bazei de date SIIE, individualizarea şi identificarea ecvideelor 

OJZ Caraş-Severin Permanent 

82  Bonitarea şi clasarea taurilor şi arm sarilor folosi i la M.N. eliberarea autoriza iilor de 
mont  pentru reproduc tori şi a autoriza iilor de func ionare pentru sta iunile şi 
punctele de mont  comunale. 
Întocmirea balan ei de reproduc tori, respectiv necesarul pe anul 2019. 
Bonitarea şi clasarea berbecilor şi apilor folosi i la mont  natural  în campania 
anului 2018. Eliberarea autoriza iilor pentru berbeci şi api folosi i la mont  natural . 
Întocmirea balan ei de reproduc tori, respectiv necesarul pe anul 2019 

OJZ Caraş-Severin 01.07-31.07.2018 
01.08-31.08.2018 

83  Identificarea stupinelor şi stupilor în sistem unitar conform OM 251/2017 OJZ Caraş-Severin Permanent 
84  Inspec ia de stat şi controlul de toamn  al stupinelor de multiplicare OJZ Caraş-Severin 01.09-30.09.2018 

01.10-31.10.2018 
85  Inspec ia controlului oficial al performan elor la bovine, ovine, caprine OJZ Caraş-Severin Permanent 
86  Controale în târguri şi oboare, privind identificarea  şi individualizarea animalelor 

precum şi monitorizarea mişc rii ecvideelor, a  animalelor de reproduc ie etc 
OJZ Caraş-Severin Permanent 

87  Ac iuni comune cu DSVSA privind evaluarea, în vederea eradic rii cabalinelor cu 
anemie infec ioas , şi evaluarea bovinelor cu TBC şi leucoz  

OJZ Caraş-Severin Permanent 

88  Identificarea animalelor pentru expozi ii, întocmirea de cataloage de expozi ie, 
pliante, aprecierea exteriorului la animalelele de expozi ie 

OJZ Caraş-Severin Permanent, la solicitarea 
asocia iilor 

89  Efectuarea controlului la exploatatiile din esantionul de control ANTZ, SCZ, P8-M10 , 
si introducere datelor în sistem. 

OJZ Caraş-Severin 01.07. – 30.09.2018 

90  Monitorizarea, coordonarea ac iunii de catagrafiere a animalelor pe specii, 
centralizarea datelor şi transmiterea la ANZ 

OJZ Caraş-Severin 01.12-31.12.2018 

91  Colaborarea cu scolile de operatori insamantatori pentru trimiterea la scolarizare a 
doritorilor în a practica aceasta meserie 

OJZ Caraş-Severin Permanent 

92  Colaborarea, coordonarea şi îndrumarea asocia iilor cresc torilor de animale la 
întocmirea situa iilor privind realizarea indicatorilor de reproduc ie, pe specii 

OJZ Caraş-Severin Permanent 

93  Executia  evaluarii materialului seminal congelat prin spermograme uzuale. OJZ Caraş-Severin Permanent 
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 Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale   
94  Programe na ionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale: 

- pentru PPC probe 450 
- pentru AIE probe 3.100           
- pentru BLUETONGUE probe 708 
- pentru TBC probe 25.700 

Direc ia Sanitar  Veterinar  şi 
pentru Siguran a Alimentelor  

Caraş-Severin 

31.12.2018 

95  Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor tumorale: 
- pentru LEUCOZ  ENZOOTIC  BOVIN  probe 20.321 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

96  Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în func ie de antecedentele 
epizootice la animale: 
- SUPRAVEGHERE PENTRU SCRAPIE la 732 capete 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

97  Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile, zoonoze şi emergente 
la animale: 
- Actiunea SUPRAVEGHERE SI CONTROL la 20 capete 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

98  Ac iuni de protec ie ecologic . Ecopatologie şi protec ia mediului, potabilitatea apei. 
Analiza apei din bazine piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultur , 
precum şi din ape curg toare. Verificarea eficien ei decontamin rii dup  evolu ia 
unor boli, de necesitate: 
- actiunea PROTECTIA MEDIULUI la 450 unit i cu 100 probe  

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

99  Ac iuni generale de medicin  veterinar  preventiv , de protec ie şi bun stare a 
animalelor şi protec ie a mediului, urm rirea, respectarea regulilor generale de 
biosecuritate, protec ia şi bun starea animalelor, protec ia animalelor: 
- Actiunea BUN STAREA ANIMALELOR la 32 unit i  

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

100  Ac iuni imunologice obligatorii sau de urgen  pentru unele boli la animale, antrax, 
boala de Newcastle, turbarea: 
- BOALA DE NEWCASTLE la  14.300.962 capete 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

101  Programe na ionale de supraveghere, control şi eradicare a anumitor boli si 
zoonoze, aprobate şi cofinan ate de Comisia European  pentru anul 2012 in 
conformitate cu Decizia CE nr. 807/2011 de aprobare a programelor anuale si 
multi anuale si a contributiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, 
combaterea si monitorizarea anumitor boli ale animalelor si a anumitor 
zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2012 şi urm torii ani: 
- 20 CONTROALE 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

 Expertiza sanitar  veterinar  a furajelor   
102  Controale in unitati: 50 UNIT I DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 
103  Recoltari probe si analizarea lor in laborator: 192 probe DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

 Supravegherea sanitar  veterinar  a unit ilor care produc, depoziteaz  şi 
comercializeaz  produse medicinale veterinare 
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104  Controale in unit ile care produc, depoziteaz  şi comercializeaz  produse 
medicinale veterinare: controale: 1 depozit, 12 farmacii, 8 cabinete, 16 CSV-uri, 15 
ferme, 4 puncte farmaceutice 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

 Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor   
105  Controale privind Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor: 250 

controale 
DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

 Siguranta alimentelor de origine animala si nonanimala    
106  Expertiza sanitar  veterinar  pe întreg lan ul alimentar:  

- Siguranta alimentelor: 250 probe 
- Laborator: 2.000 probe 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

107  Controlul oficial în unit ile autorizate sanitar-veterinar sau înregistrate sanitar-
veterinar: 
- Sanatate animala: 450 controale 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

108  Expertiza sanitar  veterinar  a alimentelor de origine animal  si nonanimala prin 
examene de laborator obligatorii:  
- Siguranta alimentelor: 3.700 controale 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

109  Examene de laborator pentru stabilirea eficien ei opera iunilor de igienizare în 
obiectivele supuse controlului sanitar veterinar: 
- Igiena: 35 probe 
- Laborator: 500 probe 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

110  Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje şi ap , 
determinarea nivelurilor de contaminare radioactiv : 
- Igiena : 115 probe  

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2018 

 Întocmirea cadastrului sistematic și definitivarea aplic rii legilor propriet ții   
111  Sprijinirea autorit ilor locale în vederea clarific rii regimului propriet ii private i 

publice 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliar  Caraş-Severin 
Permanent 

112  Fluidizarea procesului de emitere a titlurilor de proprietate, prin întocmirea planurilor 
parcelare din oficiu sau prin determinarea prim riilor s  întocmeasc  planurile 
parcelare 

OCPI Caraş-Severin Permanent 

113  Colaborarea cu UAT-urile Verme , Berzovia, M ureni în vederea demar rii 
cadastrului sistematic 

OCPI Caraş-Severin Permanent 

114  Verificarea, recep ionarea şi introducerea în baza de date a documenta iilor privind 
avizarea lucr rilor de construire 

OCPI Caraş-Severin Permanent 

115  Lucr ri de înregistrare sistematic  la nivel de sector cadastral pentru UAT-urile care 
au în derulare contracte de finan are. OUG 35/2016. Recep ie şi deschidere c r i 
funciare 

OCPI Caraş-Severin 31.05.2019 

116  Verificarea, recep ionarea şi introducerea în baza de date a documenta iilor privind 
avizarea lucr rilor conform Ordinului 700/2014 

OCPI Caraş-Severin Permanent 
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117  Lucr ri de înregistrare sistematic  la nivel de UAT finan ate din fonduri proprii(UAT 
Berlişte,Forotic,Ticvaniul Mare,R c şdia,V r dia,Vrani) 

OCPI Caraş-Severin 2021 

118  Lucr ri de înregistrare sistematic  la nivel de întreg UAT finan ate din POR. 
Recep ie şi deschidere c r i funciare 

OCPI Caraş-Severin 2021 

119  Refacerea documenta iilor (anexelor 7 i 9) întocmite conform prevederilor Legii 
165/2013, respectiv a Legii 368/2014 

OCPI Caraş-Severin 31.03.2018 

 Publicitate imobiliar    
120  Conversia PAD finalizat  cu conversia c r ii funciare în cadrul programului na ional 

de cadastru i carte funciar  
OCPI Caraş-Severin Permanent 

121  Creşterea calit ii i cerin elor OCPI c tre persoanele fizice autorizate care 
întocmesc documenta ii cadastrale 

OCPI Caraş-Severin Permanent 

122  Sprijinirea autorit ilor locale în vederea intabul rii domeniului public şi privat OCPI Caraş-Severin Permanent 
123  Conversia filelor de carte funciar  în format electronic în sistemul E-Terra la 

solicitarea peten ilor 
OCPI Caraş-Severin Permanent 

124  Conversia filelor de carte funciar  în format electronic în sistemul E-Terra din oficiu OCPI Caraş-Severin Permanent 
125  Conversia filelor de carte funciar  în format electronic în sistemul informatic E-

TERRA deschise în baza  DL nr. 115/1938 pentru imobilele situate pe raza UAT- 
urilor sau în sectoarele cadastrale ce fac obiectul Programului Na ional de Cadastru 
şi Carte Funciar  

OCPI Caraş-Severin Permanent 

126  Eliberarea de copii ale c r ilor funciare ale h r ilor de carte funciar  şi ale PAD - 
urilor active provenite din înregistrarea sporadic  a imobilelor din sectorul cadastral 
sau UAT- ului care face obiectul PNCCF 

OCPI Caraş-Severin Permanent 

 
 

Capitolul 10 
Mediu, a pe şi p duri 

         
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Mediu   
 Introducerea standardelor de calitate pentru serviciile de utilit ți publice   

1  Monitorizarea implement rii Strategiei jude ene privind accelerarea dezvolt rii 
serviciilor comunitare de utilit i publice din Jude ul Cara -Severin 2015-2020,  
inclusiv pe teren, pe cele 7 domenii ale SCUP: 
a) alimentarea cu ap ; 
b)canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale 

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
Direc ia Tehnic  

31.12.2018 
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d)salubrizarea localit ilor şi managementul deşeurilor solide; 
e) alimentarea cu energie termic  în sistem centralizat; 
f)  transportul public local; 
g) iluminatul public  

2  Monitorizarea depozitelor de de euri menajere închise i ecologizate din mediul 
urban: Reşi a, Caransebeş, B ile Herculane, Bocşa, Anina, O elu Roşu, Oravi a şi 
Moldova Nou  

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

3  Monitorizarea stadiului realiz rii lucr rilor de alimentare cu ap  din Jude ul Caraş-
Severin 

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

4  Monitorizarea stadiului realiz rii lucr rilor de canalizare  din Jude ul Caraş-Severin Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

5  Monitorizarea serviciilor de alimentare cu ap  şi canalizare din Jude ul Caraş-
Severin 

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

6  Monitorizarea serviciilor de salubrizare/operatorilor şi gestionarea deşeurilor din 
Jude ul Caraş-Severin  

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

7  Acordarea de asisten  tehnic  serviciilor publice de gospod rire comunal , 
alimentare cu ap  şi canalizare, agen ilor economici pentru ob inerea autoriza iilor 
sanitare, de ape, mediu, licen e ANRSC 

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

8  Generalizarea colect rii de eurilor de la popula ie/ Reducerea de eurilor 
biodegradabile depozitate  

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

9  Eliminarea deşeurilor menajere în depozite conforme prin: 
- operarea Depozitului central ecologic (LUPAC) 
-operarea Sta iilor de transfer  

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

10  Acordarea de sprijin si consultanta pentru implementarea de c tre autorit ile 
administra iei publice locale a Strategiilor locale privind accelerarea dezvolt rii 
serviciilor comunitare de utilit i publice (concomitent cu elaborarea Strategiilor 
locale de dezvoltare durabil  2015-2020, la solicitarea acestora 

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

11  Raportarea trimestrial  c tre Institu ia Prefectului - Jude ul Cara -Severin –Serviciul 
dezvoltare economic  i monitorizarea serviciilor publice deconcentrate pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilit i publice a procesului de implementare 
a Strategiei jude ene privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i 
publice din jude ul Cara -Severin  

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

 Acordare de consultanta si sprijin in accesarea surselor de finanțare pentru 
diverse proiecte din cele 7 domenii SCUP, de c tre consiliile locale 

  

12  Acordare de consultanta, pentru Programele de finan are 2014-2020, atât pe teren, 
cât i la sediul institu iei 

Consiliul Jude ean Cara -Severin, 
DT 

31.12.2018 

 Managementul resurselor de ap    
13  Verificarea conform rii statiilor de epurare industriale si orasenesti din judet cu Comisariatul Judetean  Lunar 
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cerin ele legale pentru evacu ri de ape uzate de la aglomer ri urbane (Legea 
107/1996 -legea apelor; HG 118/2002 – Program actiune pentru reducerea poluarii 
mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante 
periculoase; HG 188/2002 – norme privind conditii descarcare in mediul acvatic a 
apelor uzate; NTPA 001/2002 – limite incarcare cu poluanti ape uzate evacuate in 
receptor natural,  NTPA 002/2002 -  conditii evacuare ape uzate in retele de 
canalizare localitati sau direct statii de epurare, NTPA 011 – colectare, epurare si 
evacuare ape uzate orasenesti) 

Caraş-Severin al G rzii Na ionale 
de Mediu 

 
 
 
 

 

14  Verificarea respect rii cerin elor legale privind asigurarea calita ii apei destinate 
consumului uman la:                                     
                  - alimentari cu apa urbane 
                  - alimentari cu apa rurale 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 
 

 Ameliorarea mediului in zonele urbane si rurale    
15  Intocmirea Registrului Teritorial al obiectivelor controlate şi elaborarea Planului anual 

de inspec ie pentru anul 2018 
Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

10.01.2018 

 Combaterea schimb rilor climatice   
 - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru îndeplinirea, până în 

2020, a angajamentelor asumate de România pentru implementarea pachetului 
”Energie - schimbări climatice”  

  

16  Colectarea datelor şi informa iilor necesare pentru elaborarea Inventarului Na ional 
al Emisiilor de gaze cu Efect de Ser  (GES +INEGES) şi sectorul ENERGIE, în 
vederea transmiterii acestora la ANPM 

Agen ia pentru Protec ia Mediului 
Caraş-Severin 

Anual 

17  Imbun t irea dialogului cu operatorii care intr  sub inciden a prevederilor schemei 
de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser  (ETS), în scopul 
conform rii cu cerin ele impuse de aceasta 

APM Caraş-Severin Permanent 

 Conservarea biodiversit ții și utilizarea durabil  a componentelor sale   
 - Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de interes 

comunitar şi stabilirea sistemului de monitorizare a stării de conservare a 
acestora 

  

18  Monitorizarea st rii de conservare a habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor 
s lbatice de interes comunitar, conform legisla iei în vigoare şi aplicarea m surilor 
minime de conservare 

APM Caraş-Severin Anual 

19  Monitorizarea derul ri activit ilor de cartare a habitatelor naturale şi a habitatelor 
speciilor s lbatice de interes comunitar de c tre custozii/administratorii ariilor 
naturale protejate din Jude ul Caraş-Severin 

APM Caraş-Severin Anual 

20  Analiza prin evaluare adecvat  pentru planuri/proiecte a posibilului impact 
semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

21  Analiza informa iilor GIS privind planuri/proiecte/activit i în raport cu ariile naturale APM Caraş-Severin Trimestrial 
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protejate 
 - Supravegherea elaborării, avizarea și monitorizarea aplicării planurilor de 

management pentru ariile naturale protejate 
  

22  Supravegherea elabor rii planurilor de management pentru ariile naturale protejate 
atribuite în custodie din Jude ul Caraş-Severin 

APM Caraş-Severin Semestrial 

23  Avizarea  planurilor de management pentru ariile naturale protejate din Jude ul 
Caraş-Severin 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

24  Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor din planurile de management ale 
ariilor naturale protejate din Jude ul Caraş-Severin 

APM Caraş-Severin Semestrial 

 - Managementul durabil al resurselor naturale si conservarea biodiversitatii    
25  Verificarea respect rii reglement rilor legale privind protec ia şi conservarea naturii, 

a diversit ii biologice şi utilizarea durabil  a componentelor acesteia, dezvoltarea şi 
buna administrare a re elei de arii protejate in conformitate cu prevederile OG nr. 
57/2005 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

26  Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor s lbatice de interes comunitar 
şi stabilirea sistemului de monitorizare a st rii de conservare a acestora, planuri de 
management pentru ariile naturale protejate 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Anual 

 Managementul deșeurilor și substanțelor periculoase   
 - Planificarea strategică la nivel județean a gestionării deşeurilor pentru 

completarea/realizarea investiţiilor necesare îndeplinirii obiectivelor europene 
în domeniu 

  

27  Colaborarea la elaborarea/revizuirea şi monitorizarea planurilor de gestionare a 
deşeurilor  

APM Caraş-Severin Anual 

 - Acelerarea realizării sistemelor integrate a deşeurilor, inclusiv prin 
îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene 

  

28  Monitorizarea stadiului implement rii sistemului de management integrat al 
deşeurilor la nivelul întregului jude , în scopul conform rii cu obliga iile asumate în 
Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin POS Mediu 

APM Caraş-Severin Semestrial 

29  Monitorizarea respect rii prevederilor Directivei Parlamentului şi Consiliului nr. 
94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificat  prin Directiva 
Parlamentului şi Consiliului nr. 2004/12/CE 

APM Caraş-Severin Anual 

 - Creşterea cantităţii de deşeuri intrate în circuitul de reciclare-valorificare   
30  Monitorizarea stadiului implement rii prevederilor Directivei nr. 94/62/CE privind 

ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificat  de Directiva Parlamentului şi 
Consiliului nr. 2004/12/CE 
Urm rirea atingerea obiectivelor de valorificare şi reciclare, prev zute în Tratatul de 
Aderare 

APM Caraş-Severin Anual 

31  Continuarea monitoriz rii prevederilor Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele şi APM Caraş-Severin Trimestrial 
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deşeurile de ambalaje, modificat  de Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 
2004/12/CE 
Monitorizarea operatorilor economici autoriza i pe colectare, valorificare i reciclare 
de euri de ambalaje 

32  Monitorizarea stadiului prevederilor Directivei Consiliului nr. 2012/19/UE privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).Urm rirea îndeplinirii 
obiectivului de colectare, valorificare i reciclare 

APM Caraş-Severin Anual 

33  Continuarea monitoriz rii prevederilor Directivei Consiliului nr. 2012/19/UE privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Monitorizarea operatorilor 
economici autoriza i pe colectare i tratare DEEE  

APM Caraş-Severin Trimestrial 

34  Continuarea monitoriz rii implement rii prevederilor Directivei 2000/53/EC privind 
vehiculele scoase din uz. Monitorizarea intelor de reutilizare/valorificare i 
reutilizare/reciclare a vehiculelor scoase din uz (Decizia 2005/293/CE) 

APM Caraş-Severin Anual 

35  Continuarea monitoriz rii implement rii prevederilor Directivei 2000/53/EC privind 
vehiculele scoase din uz. Monitorizarea operatorilor economici autoriza i pentru 
colectare, colectare i tratare VSU 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

 - Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul managementului 
chimicalelor 

  

36  Continuarea implementarii prevederilor Regulamentului 1907/2006 privind 
Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea i Restric ionarea substan elor chimice şi a 
prevederilor Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea i 
ambalarea substan elor i amestecurilor chimice periculoase.  
Monitorizarea implement rii legisla iei în domeniul chimicalelor, la nivel jude ean 

APM Caraş-Severin Anual 

 - Imbunatatirea si implementarea planului local de management al deseurilor   
37  Prioritizarea eforturilor în domeniul gestion rii deşeurilor în linie cu ierarhia deşeurilor 

(prevenirea; preg tirea pentru reutilizare; reciclarea; alte opera iuni de valorificare, 
de exemplu valorificarea energetic ; eliminarea), dezvoltarea de m suri care s  
încurajeze prevenirea gener rii de deşeuri şi reutilizarea, promovând utilizarea 
durabil  a resurselor, creşterea ratei de reciclare şi îmbun t irea calit ii 
materialelor reciclate, lucrând împreun  cu sectorul de afaceri şi cu unit ile şi 
întreprinderile care valorific  deşeurile, promovarea valorific rii deşeurilor din 
ambalaje, precum şi a celorlalte categorii de deşeuri 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

38  Verificarea respect rii prevederilor Directivei 1999/31/CE privind depozitarea 
deseurilor, Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; ale HG 162/2002 privind 
depozitarea deseurilor, ale HG 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor din 
prelucrarea lemnului, prioritar pentru anul 2014, inchiderea si ecologizarea 
depozitelor urbane care au sistat depozitarea si deschiderea noului depozit zonal 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 
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39  Verificarea respect rii prevederilor HG 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, actualizat  

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

40  Verificarea respect rii prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

41  Verificarea respect rii prevederilor HG 540/2016 privind regimul bateriilor si 
acumulatorilor care contin substante periculoase 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

42  Verificarea respect rii prevederilor HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor 
uzate 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

43  Verificarea respect rii prevederilor Legii nr. 212/2015 privind gestionarea vehiculelor 
scoase din uz 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

44  Verificarea respect rii legislatiei in domeniul salubrizarii localitatilor, cailor de 
comunicatie si a cursurilor de apa de catre autoritatile locale, persoanele fizice si 
agentii economici (L 211/2011, L. nr. 107/1996, OUG nr.195/2005) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

45  Verificarea respect rii Regimului de introducere în ar  a deseurilor nepericuloase în 
vederea importului, perfec ion rii active şi tranzitului (HG 228/2004) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Anual 

46  Verificarea modului de gestionare a deşeurilor la origine animal  conform HG 
nr.47/2005 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 

 Evaluarea și îmbun t țirea calit ții aerului   
 - Evaluarea și îmbunătățirea calității aerului    

47  Continuarea implement rii prevederilor Directiva nr.2009/126/CE a Parlamentului 
European i a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzin  în timpul aliment rii autovehiculelor la sta iile de benzin   

APM Caraş-Severin Semestrial 

48  Verificarea respect rii prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului 
inconjurator; reducerea num rului surselor mobile de poluare atmosferic  
(autovehicule) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Anual 

49  Verificarea conformarii cu normele de emisie a poluantilor in atmosfera a agentilor 
economici mari poluatori din industria metalurgica 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 
 

50  Verificarea conformarii cu prevederile Legii nr. 313/2009 privind reglementarea si 
administrarea spatiilor verzi din zonele  

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 
 

 - Realizarea şi urmărirea strictă a programului de monitorizare a calităţii 
aerului şi a radioactivităţii mediului 

  

51  Gestionarea Re elei Locale de Monitorizare a Calit ii Aerului, pentru Jude ul Cara -
Severin, component  a Re elei Na ionale de Monitorizare a Calit ii Aerului 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

52  Raportarea c tre MM şi ANPM a situa iei privind func ionarea sta iilor automate de 
monitorizare a calit ii aerului, activitatea de laborator i a sistemului de gestionare a 
datelor, conform machete 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

53  Monitorizarea calit ii precipita iilor APM Caraş-Severin Trimestrial 
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54  Determinarea radioactivit ii betaglobale APM Caraş-Severin Trimestrial 
 - Elaborarea rapoartelor de mediu    

55  Inventarierea anual  a emisiilor atmosferice, pentru Jude ul Caraş-Severin  APM Caraş-Severin 15.04.2018 
56  Elaborarea formatelor de raportare pe anul 2016 în vederea respect rii de c tre 

ANPM a obliga iilor de raportare anual  în domeniul calit ii aerului c tre CE i 
Agen ia European  de Mediu  

APM Caraş-Severin 01-28.02.2018 

57  Elaborarea rapoartelor periodice privind starea mediului în jude ul Caraş-Severin APM Caraş-Severin Trimestrial 
58  Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului înconjur tor pentru anul 2017 în 

Jude ul Caraş-Severin 
APM Caraş-Severin 30.03.2018 

59  Elaborarea raportului anual privind starea mediul în jude ul Caraş-Severin pentru 
anul 2017  

APM Caraş-Severin Data va fi stabilit  ulterior 

60  Elaborarea fi ei jude ului i a Sintezei lunare a datelor de interes pentru Jude ul 
Cara -Severin 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

 - Reducerea niveru lui de zgomot și vibrații în zonele rezidențiale    
61  Determinarea zgomotului urban APM Caraş-Severin Trimestrial 

 Controlul polu rii industriale   
 - Controlul poluării industriale   

62  Verificarea conform rii obiectivelor controlate la cerin ele Legii nr. 278/2013 privind 
emisiile industriale 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

63   Verificarea respectarii termenelor din planul de actiuni la obiectivele IPPC cu 
perioada de tranzitie 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

64  Verificarea conform rii obiectivelor aflate sub incidenta Directivei SEVESO II la 
cerin ele Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in 
care sunt implicate substante periculoase 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

 - Continuarea implementării prevederilor Directivei nr. 2010/75/UE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea si controlul integrat al poluării) 

  

65  Reinventarierea instalatiilor IPPC (Anexa 1) la nivel jude ean APM Caraş-Severin Anual 
66  Realizare Raport emisii industriale (Raport pe platforma electronica SIM) APM Caraş-Severin Semestrial 
67  Colectarea datelor privind Registrul National al Poluan ilor Emişi şi Transfera i (E-

PRTR) pentru anul 2017; colectarea rapoartelor, verificare i validare rapoarte, 
înc rcate în platforma electronic  

APM Caraş-Severin Semestrial 

68  Realizarea inventarului instala iilor/activit ilor COV la nivel jude ean  APM Caraş-Severin Anual 
 - Continuarea imp lementării prevederilor Directiva nr. 2012/18/UE privind 

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase 
(Seveso III)  

  

69  Reinventarierea instala iilor Seveso II la nivel jude ean APM Caraş-Severin Anual 
 Îmbun t țirea sistemului de prognoz , avertizare și informarea populației   
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precum și capacitatea de r spuns în caz de accidente: radiologic, chimic 
inclusiv în context transfrontier  

 - Punerea la dispoziţia publicului, în timp real, a datelor de calitate a aerului    
70  Actualizare permanent  a site-ului www.calitateaer.ro i APM CS: 

http://apmcs.anpm.ro 
APM Caraş-Severin Permanent 

 
71  Actualizare permanent  a site-ului APM CS: http://apmcs.anpm.ro APM Caraş-Severin Permanent 

 - Prevenirea efectelor calamitatilor naturale pentru cresterea gradului de 
siguranta al populatiei  

  

72  Verificarea capacit ii de r spuns în caz de dezastru sau accident ecologic Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Anual 

73  Verificarea modului în care se realizeaz  lucr rile de extindere a suprafe ei 
împ durite, combatere a eroziunii solului, corec ie toren i, pentru diminuarea riscului 
de inunda ii 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

74  Urm rirea modului de amenajare a bazinelor hidrografice în scopul diminu rii 
inunda iilor 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

75  Verificarea conform rii la cerin ele, OUG nr. 195/2005 privind protec ia mediului, 
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele 
urbane si OUG nr. 114/2007 privind asigurarea unei suprafete de spatiu verde de 26 
mp/locuitor in anul 2013 pentru îmbun t irea capacit ii de regenerare a atmosferei: 
între inerea şi extinderea perdelelor şi aliniamentelor de protec ie a aşez rilor umane  

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

76  Implementarea prevederilor noii legislatii armonizate si aplicarea criteriilor minime de 
inspectie ale UE (Recomandarea 2001/331/EC ) in activitatea de control in domeniul 
protectiei mediului 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

 

Permanent 

 Protecția solului și a subsolului   
77  Completarea şi actualizarea bazei de date privind siturile contaminate cu datele 

furnizate de titular sau autoritatea public  local  prin chestionar şi prin 
documenta iile care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, dup  caz 

APM Caraş-Severin Semestrial 

 Monitorizarea aplic rii Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil , pe baza 
unor indicatori cuantificabili 

  

78  Elaboreaz /actualizeaz  Planul Local de Ac iune pentru Mediu (PLAM), 
monitorizeaz  şi raporteaz  periodic stadiul implement rii acestuia c tre Agen ia 
Na ional  pentru Protec ia Mediului 

APM Caraş-Severin Semestrial 

79  Colaborarea cu institu ii publice şi operatori economici pentru identificarea, 
promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în Planul Na ional de 
Ac iune pentru Mediu (PNAPM) 

 Anual 

 Înt rirea capacit ii de absorb ie a fondurilor europene și naționale   
80  Informarea publicului interesat prin Comunicate de pres  şi participarea la campanii 

de informare a publicului  
APM Caraş-Severin Anual 

 

http://www.calitateaer.ro/
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81  Implementare proiecte în domeniul protec iei mediului din fonduri europene  APM Caraş-Severin Anual 
82  Implementarea proiectelor şi programelor pentru protec ia mediului din fonduri 

na ionale:     
sus inerea investi iei prin contracte de performan  energetic  -  programe 
guvernamentale de tipul “Casa verde” 

APM Caraş-Severin Semestrial 

 Verificarea respect rii aplic rii legisla iei de mediu   
83  Verificarea respect rii cerin elor legale  privind Regimul de import al produselor 

periculoase pentru s n tatea popula iei şi pentru mediu (HG nr.1618/2003) 
Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

La solicitarea organelor vamale 

84  Verificarea intocmirii si transmiterii declaratiilor de plat  de catre persoanele fizice şi 
juridice care desf şoar  activit i supuse obliga iilor de plat  la veniturile Fondului 
pentru mediu  (OUG nr.196/2005) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 

85  Verificarea respect rii prevederilor HG nr.173/2000  pentru reglementarea regimului 
special privind  gestiunea şi controlul bifenililor policlorura i şi ai altor compuşi similari 
(PCB, PCT) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 

86  Verificarea respect rii prevederilor legale privind Regimul substan elor şi 
preparatelor chimice periculoase 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

87  Participarea la interventiile pentru eliminarea si diminuarea efectelor majore ale 
poluarilor accidentale asupra mediului 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

La solicit ri sau autosesiz ri 

88  Solutionarea operativ  a  sesizarilor privind aspecte de înc lcare a legisla iei de 
protec ie a mediului  

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

La solicitari 

89  Verificarea conformarii cu prevederile Directivei 94/63/CE si a aplicarii masurilor 
tehnice pentru reducerea emisiilor de COV, rezultati din depozitarea benzinei si 
distributia sa la statiile PECO cu termen de conformare anul 2009 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

 Conştientizarea cet enilor cu privire la protec ia mediului,  promovarea 
educa iei ecologice și dinamizarea comunic rii cu societatea civil  

  

 - Promovarea educaţiei ecologice    
90  Organizarea de manifest ri de promovare şi diseminare privind informa ia de mediu 

(întâlniri, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.)  
APM Caraş-Severin Anual 

 
91  Încheierea de parteneriate cu şcolile din jude  în vederea derul rii proiectelor privind 

mediul înconjur tor 
APM Caraş-Severin Semestrial 

92  Ac iuni de marcare a evenimentelor din calendarul ecologic APM Caraş-Severin Semestrial 
 - Educatie, cercetare, societate civila si colaborare internationala   

93  Mediatizarea prevederilor legisla iei na ionale de mediu armonizat  cu cerin ele UE 
in dialogul cu unitatile scolare       

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

94  Asigurarea accesului publicului şi a mijloacelor de informare în mas  la informa ia de 
mediu din sfera de activitate a Comisariatului Jude ean Caraş-Severin al GNM   

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Permanent 

95  Mediatizarea principalelor probleme de mediu ale jude ului şi a rolului Comisariat 
Judetean Caraş-Severin al GNM în îndeplinirea angajamentelor rezultate din 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

 
Trimestrial 
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procesul de negociere al Cap.22 Mediu al acquis-ului comunitar TV si articole in 
presa scrisa pe probleme privind rolul GNM – Comisariat Judetean Caraş- Severin 

 - Dinamizarea comunicării cu societatea civilă    
96  Încheierea de parteneriate cu ONG - urile din jude  în vederea derul rii proiectelor 

privind procesul de conştientizare a cet enilor cu privire la protec ia mediului 
APM Caraş-Severin Semestrial 

97  Asigurarea unei mai mari transparen e a procesului de luare a deciziei se realizeaz : 
prin afişare la sediul titularului/operatorului, la amplasamentul investi iei şi la sediul şi 
pe site-ul APM Caraş-Severin; dezbateri publice 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

98  Promovarea unor campanii de educare şi sensibilizare pentru ecologie şi dezvoltare 
durabil  - mediatizare la nivel local 

APM Caraş-Severin Semestrial 

99  Comunicate de pres  conform legisla iei în vigoare  APM Caraş-Severin Semestrial 
 - Extinderea cooperarii si dialogului cu societatea civila si cu celelalte institutii 

ale statului  
  

100  Cooperare, conform competen elor specifice în domeniul protec iei mediului, între 
Comisariat Judetean Caraş-Severin al GNM si autorit ile publice locale pentru 
îndeplinirea angajamentelor rezultate din procesul de negociere al Cap.22 Mediu al 
acquis-ului comunitar 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 

101  Cooperare cu institutii in subordinea sau coordonarea Ministerului Mediului,Apelor si 
Padurilor, Ministerul Administratiei si Internelor  pentru aplicarea ferm  a legisla iei 
de mediu 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

102  Urm rirea realiz rii lucrarilor de investitii ce necesita acord de mediu si/sau a celor 
cuprinse in programele de conformare ce insotesc autorizatiile de mediu (pe toata 
perioada derularii acestora) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 

 Monitorizarea îndeplinirii obliga iilor autorit ilor administra iei publice locale 
cu privire la îmbun t țirea calit ții vieții în cadrul comunit ților 

  

103  Monitorizarea cu privire la ini ierea proiectelor de ap -canal în localit ile 
jude ului/solicitare acte de reglementare 

APM Caraş-Severin Semestrial 

104  Monitorizarea elabor rii i aplic rii Planului de men inere a calit i aerului pentru 
Jude ul Cara -Severin  

Institu ia Prefectului – 
Jude ul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economic  şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 

Când este cazul 

 Alte activit ți   
105  Eliberarea de autoriza ii, acorduri, avize APM Caraş-Severin Semestrial 
106  Transmiterea de rapoarte, informa ii, date, solicitate de c tre ANPM, MMAP, alte 

autorit i şi institu ii privind activitatea serviciului Avize, Acorduri, Autoriza ii 
APM Caraş-Severin Lunar 

107  Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe capitole de cheltuieli (personal, 
materiale, cheltuieli de capital) care va fi înaintat spre aprobare ANPM 

APM Caraş-Severin Anual 
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108  Fundamentarea i elaborarea organigramei i a statului de func ii al institu iei cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare i înaintarea acestora spre aprobare 
ANPM  

APM Caraş-Severin Anual 

 Aplicarea le gisla iei na ionale în domeniul protec iei mediului, în conformitate 
cu obliga iile asumate în cadrul negocierilor de aderare pentru Capitolul 22 
Mediu  

  

109  Urm rirea armoniz rii intereselor administra iei publice locale şi administra iei ariilor 
protejate pentru gestionarea economic  a terenurilor în contextul unei dezvolt ri 
durabile a localit ilor 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

110  Participare la activit i având ca scop ocrotirea şi conservarea habitatelor naturale şi 
diversit ii biologice 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

111  Sus inere şi implicare în ini iative ale societ ii civile în domeniul protec iei mediului Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

112  Contribuie la elaborarea şi  implementarea proiectelor vizând protec ia mediului Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

113  Participar  la implementarea legisla iei de mediu la nivel jude ean Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

114  Implicare în ac iuni de educare ecologic  şi asigurarea facilit rii accesului publicului 
la informa iile de mediu 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin 
Arhitect ef 

Permanent 

 Ape   
 Monitorizarea și controlul sistemului de gospod rire a apelor din județ   

115  Supravegherea cursurilor de apa, controlul strict al evacuarilor de ape uzate conform 
avizelor si autorizatiilor 

Sistemul de Gospod rire a Apelor 
Cara -Severin 

31.12.2018 

116  Monitorizarea nivelului  raurilor, panzei freatice si calitatili apelor subterane SGA Cara -Severin 31.12.2018 
117  Controlul programului de exploatare a tuturor acumularilor, aplicarea programului de 

restrictii 
SGA Cara -Severin 31.12.2018 

118  Identificarea agentilor economici disponibili si repunerea in functiune a surselor 
proprii de alimentare cu apa a unitatilor industriale racordate la sistemele centralizate 
de alimentare cu apa in scopul crearii unor rezerve pentru populatie 

SGA Cara -Severin 31.12.2018 

119  Centralizarea tuturor folosintelor de apa din judet cu precadere a celor care intra sub 
incidenta IPPS 

SGA Cara -Severin 31.12.2018 

120  Urmarirea lucrarilor de inchidere si ecologizare a obiectivelor miniere din Caras-
Severin 

SGA Cara -Severin 31.12.2018 

121  Urmarirea derularii investitiilor din credite externe si bugetare in: domeniul 
alimentarilor cu apa, canalizare si statii de epurare de pe teritoriul Judetului Caras- 
Severin 

SGA Cara -Severin 31.12.2018 

 Executarea lucrarilor de aparare ,la nivelul judetului impotriva inundatiilor    
122  Amenajare rau Birzava si afluenti pe sector Bocsa Gataia SGA Cara -Severin 31.12.2018 
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123  Amenajare pârâu Valea Domanului în Municipiul Re i a SGA Cara -Severin 31.12.2018 
 P duri   
 Dezvoltarea durabil  a p durilor   

124  Asigurarea regenerarilor naturale prin aplicarea tratamentelor cu regenerare pe 
suprafata de 575 ha  

Direc ia Silvic  Caraş-Severin 31.12.2018 

125  Asigurarea puietilor in asortimentul de specii corespunzator conditiilor stationale si 
impadurirea a 185 ha  

Direc ia Silvic  Caraş-Severin 31.12.2018 

126  Lucr ri de îngrijire în arborete tinere, în p duri – 6.050 ha Direc ia Silvic  Caraş-Severin 31.12.2018 
127  Dezvoltarea sistemului informatic integrat de urmarire a materialelor lemnoase 

SUMAL, operationalizarea sistemului FMIMS si dezvoltarea sistemului "Radarul 
Padurilor" de alertare a institutiilor cu responsabilitati in materie, coroborat cu 
sistemul 112 pentru transportul de lemn 

Garda Forestier  Jude ean  
Caraş-Severin 

31.12.2018 

128  Instalarea de scannere pentru evaluarea volumului materialelor lemnoase 
containerizate, in toate punctele de trecere a frontierei si pe toate drumurile nationale 
si europene, dupa finalizarea dezvoltarii noului sistem informatic si de comunicatii 
SUMAL 

Garda Forestier  Jude ean  
Caraş-Severin 

31.12.2018 

129  Compensarea proprietarilor de paduri pentru pierderile de venit in cazul padurilor 
aflate in arii naturale protejate 

Garda Forestier  Jude ean  
Caraş-Severin 

31.12.2018 

130  Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care in prezent aceasta nu este 
asigurata 

Garda Forestier  Jude ean  
Caraş-Severin 

31.12.2018 

131  Masuri de impadurire a terenurilor forestiere, a celor degradate, inapte pentru 
agricultura si realizarea " Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie": 
identificarea terenurilor forestiere pentru care nu a fost realizata regenerarea in 
termenul legal si asigurarea fondurilor necesare in vederea "impaduriri fortate " a 
acestora 

Garda Forestier  Jude ean  
Caraş-Severin 

31.12.2018 

132  Intocmirea unui studiu privind identificarea terenurilor agricole degradate si potential 
poluate, care pot face obiectul impaduririlor, in baza caruia se va elabora si 
implementa "Programul National de Impadurire" in vederea cresterii suprafetelor de 
padure 

Garda Forestier  Jude ean  
Caraş-Severin 

31.12.2018 

 Evaluarea masei lemnoase   
133  Evaluarea masei lemnoase - 730 mii mc - recoltarea integrala a volumelor de masa 

lemnoasa aprobate anual in conformitate cu amenajamentele silvice 
Direc ia Silvic  Caraş-Severin 

 
31.12.2018 

 Valorificarea tuturor produselor padurii   
134  Exploatarea masei lemnoase in volum de 786 mii mc Direc ia Silvic  Caraş-Severin 31.12.2018 
135  Valorificare carne de vanat Direc ia Silvic  Caraş-Severin 31.12.2018 
136  Valorificare pastrav de consum Direc ia Silvic  Caraş-Severin 31.12.2018 
137  Recoltare plante medicinale din flora fondului forestier Direc ia Silvic  Caraş-Severin 31.12.2018 

 Îmbun t iri Funciare   
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138  Reabilitarea sistemului de îmbun t iri funciare   
 - Exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare   

139  Decolmatarea canalelor de desecare gravita ional  şi combaterea eroziunii solului şi 
repararea construc iilor hidrotehnice (pode e, praguri din piatr  şi c deri din piatr , 
subtravers ri de diguri cu clape i metalici şi st vilare, baraje de ap rare pentru 
acumul ri temporare) de pe v i şi canale în vederea asigur rii sec iunii de scurgere 
a apelor – lucr ri care vor fi executate cu ter ii (prin licita ii) 

Agen ia Na ional  de Îmbun t iri 
Funciare, Unitatea de 

Administrare Caraş-Severin 

31.12.2018 

140  Distrugerea vegeta iei ierboase, acvatice şi lemnoase de pe canale şi baraje din 
p mânt cu rol de ap rare, executate cu personal propriu 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

141  Deblocarea canalelor şi a construc iilor hidrotehnice de pe canale pentru asigurarea 
sec iunii de scurgere a apei, executate cu personal propriu 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

142  Determinarea volumelor de lucr ri prin m sur tori topo pentru licitarea şi 
contractarea cu ter ii, executate cu personal propriu 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

143  Urm rirea comport rii barajelor de p mânt şi supravegherea acestora în timpul 
viiturilor 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

144  Supravegherea, verificarea şi recep ia lucr rilor executate pe parcursul anului 2016 
pentru lucr rile de între inere şi repara ii executate cu ter ii 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

 - Emiterea avizelor tehnice şi de specialitate în vederea construirii în 
amenajările de îmbunătăţiri funciare   

145  Verificarea documenta iilor şi eliberarea avizelor tehnice şi de specialitate la lucr rile 
suplimentare ce se execut  în amenaj rile de îmbun t iri funciare 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

146  Eliberarea avizelor tehnice pentru scoaterile din circuitul agricol pentru construc iile 
care se amplaseaz  în amenaj rile de îmbun t iri funciare, dar şi în afara acestora 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

147  Încheierea de contracte pentru evacuarea apelor pluviale, menajere şi industriale 
uzate în infrastructura de îmbun t iri funciare 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

148  Colaborarea permanent  cu institu iile abilitate pentru verificarea şi elaborarea 
avizelor tehnice de scoatere din circuitul agricol 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

149  Verificarea prim riilor din jude , dac  la emiterea Certificatului de urbanism în 
vederea ob inerii Autoriza iilor de construire, s-a respectat legisla ia în vigoare, 
privind avizele şi acordurile necesare  

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

150  Înştiin area autorit ilor locale în vederea lu rii m surilor legale privind: 
- poluarea zonelor amenajate cu lucr ri de îmbun t iri funciare şi a zonelor de 
protec ie a acestor lucr ri, 
- evacuarea apelor pluviale, menajere din activitatea industrial  din amenaj rile de 
îmbun t iri funciare, 
- deversarea apelor uzate şi menajere ale re elelor de amenajare ale localit ilor sau 
ale altor obiective industriale 

ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 

 - Pregătirea şi actualizarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor,   
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fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice 

151  Punerea în aplicare a planurilor de ap rare în cazuri de calamit i ANIF, UA Caraş-Severin 31.12.2018 
 
 

Capitolul 11 
Energie  

 
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Dezvoltarea şi modernizarea re elelor şi echipamentelor electrice    
1  Moderniz ri/reconstruc ii LEA MT  - 12 km E-Distribu ie Banat 

Zona Mt Jt Timi oara 
31.12.2018 

2  Moderniz ri/reconstruc ii LES MT– 2 km E-Distribu ie Banat 
Zona Mt Jt Timi oara 

31.12.2018 

3  Moderniz ri echipamente – 8 posturi de transformare E-Distribu ie Banat 
Zona Mt Jt Timi oara 

31.12.2018 

4  Moderniz ri LEA JT – 30 km E-Distribu ie Banat 
Zona Mt Jt Timi oara 

31.12.2018 

5  Reconstruc ie LES JT – 5 km E-Distribu ie Banat 
Zona Mt Jt Timi oara 

31.12.2018 

 
 

Capitolul 12 
Infrastructura de transport  

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Transport rutier   
 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale   

 Reparații capitale   
1  Consolidare DN 57 km 137+500 - 152+990 Nicolin  - Oravi a (proiectare, execu ie) Direc ia Regional  de  

Drumuri i Poduri Timi oara 
2019 

2  Consolidare DN 57 km 152+990 – km 200+745, Oravi a – Moravi a, sector în jud. 
Caraş–Severin km 152+990 – 177+250 (proiectare, execu ie) 

DRDP Timi oara 2019 

3  Consolidare DN 67D km 103+000 - 103+850 (proiectare, execu ie) DRDP Timi oara 2019 
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4  Consolidare DN 67D km 76+830 – km 108+390 (cu înreruperi) Valea Cernei – B ile 
Herculane sector în jud. Caraş–Severin km 89+700 – km 108+211  (proiectare, 
execu ie ) 

DRDP Timi oara 2019 

5  Stabilizare şi consolidare versan i pe DN 57 km 4+093 - 93+000, sector jude  Caraş-
Severin km 63+600 - 93+000 ( proiectare, execu ie) 

DRDP Timi oara 2019 

6  Consolidare corp drum DN 57B km 8+850 (expertiz  tehnic , studiu geotehnic, 
D.A.L.I.) 

DRDP Timi oara 2018 

7  Consolidare corp drum DN 57B km 9+960 (proiectare, execu ie) DRDP Timi oara 2019 
8  Pod pe DN 6 km 393+364 (D.A.L.I.) DRDP Timi oara 2018 
 Întreținere periodică   
9  Pod pe DN 68 km 6+457 (proiect tehnic, execu ie) DRDP Timi oara 2019 
10  Pod pe DN 68 km 35+645 (expertiz  tehnic , D.A.L.I., proiect tehnic, execu ie) DRDP Timi oara 2019 
11  Pod pe DN 57 km 144+800 (expertiz  tehnic , D.A.L.I., proiect tehnic, execu ie) DRDP Timi oara 2019 
12  Între inere periodic  drumuri (reciclare, covoare asfaltice, straturi bituminoase foarte 

sub iri, tratamente bituminoase) 
DRDP Timi oara 2018 

 Întreținere curentă   
13  Între inere curent  drumuri pe timp de var  DRDP Timi oara 2018 
14  Între inere curent  drumuri pe timp de iarn  DRDP Timi oara 2018 
 Lucr ri de drumuri (re ea drumuri jude ene) finan ate din aloca ii prin 

Programului Național de Dezvoltare Local , aprobat de OUG 28/2013 
  

 Lucrări în continuare    
15  Execu ia si receptia lucrarilor  

- Reabilitare DJ 582, Cuptoare - V liug 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

Direc ia de Drumuri Jude ene 
31.12.2018 

 
 Lucrări noi - Achiziția serviciilor și lucr rilor   

16  Modernizare DJ 585, VALEAPAI - DULEU - LIMIT  JUDE  TIMIŞ, KM 28+200 - 
36+200 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

17  Modernizare DJ 680A, MACIOVA - CIUTA - OBREJA (DN68), KM 12+000 - 19+451 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

18  Modernizare DJ 608B, ZORLENCIOR - ZORLEN U MARE, KM  19+600 - 25+300 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

19  Modernizare DJ 608B,COP CELE - ZORLENCIOR, KM 8+600 - 19+600 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

20  Reabilitare DJ 608B, CONSTANTIN DAICOVICIU - COP CELE, KM 0+000 - 8+60 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

21  Reabilitare DJ 571F, (DN 57B) - EFTIMIE MURGU, KM 0+000 - 5+463 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

22  Reabilitare DJ 571G, L=7,249 KM, GÎRBOV  - L PUŞNICU MARE 4 tronsoane Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 
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 Lucrări noi - Proiectare și execuție   
23  Modernizare DJ 585, VALEAPAI - DULEU - LIMIT  JUDE  TIMIŞ, KM 28+200 - 

36+200 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DDJ 
31.12.2018 

24  Modernizare DJ 680A, MACIOVA - CIUTA - OBREJA (DN68), KM 12+000 - 19+451 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

25  Modernizare DJ 608B, ZORLENCIOR - ZORLEN U MARE, KM  19+600 - 25+300 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

26  Modernizare DJ 608B,COP CELE - ZORLENCIOR, KM 8+600 - 19+600 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

27  Reabilitare DJ 608B, CONSTANTIN DAICOVICIU - COP CELE, KM 0+000 - 8+600 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

28  Reabilitare DJ 571F, (DN 57B) - EFTIMIE MURGU, KM 0+000 - 5+463 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

29  Reabilitare DJ 571G, L=7,249 KM, GÎRBOV  - L PUŞNICU MARE 4 tronsoane Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

 Propunere investiţii 2018 - Achiziţia serviciilor dacă se vor aproba propunerile 
de finanţare investiţii noi 

  

30  Modernizare DJ 571 MOLDOVA VECHE - MOLDOVA NOU  – MOLDOVI A - 
SASCA MONTAN  - CIUCHICI - DN 57, L = 47,0 KM 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

31  Modernizare DJ 571A, INTERSEC IE DN 57A (GORNEA) - SICHEVI A - GÎRNIC – 
intersec ie DJ 571 (MOLDOVI A) 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

32  Reabilitare DJ 571B, BOZOVICI (DN57B) – DALBOSET,  KM 0+000 – KM 10+000, Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

33  Reabilitare DJ 571 B – DALBOSET - SOPOTU NOU,  KM 10+000 - 20+130, Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

34  Modernizare DJ 571B, OPOTU NOU - C RBUNARI, KM 20+130 - 34+960, L 
=14,83 KM, 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

35  Reabilitare DJ 572, DC84 – LIMITA JUDE  TIMIŞ, KM 44+045 – 55+700, Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

36  Reabilitare DJ573A IAM - CIORTEA -VRANI - MERCINA - GREONI (DN 57), KM 
11+052 - 33+000, L = 21,948 KM 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

37  Modernizare DJ608 TEREGOVA (INTERSEC IE DN 6) - LUNCAVI A - MEHADICA 
- CUPTOARE - CRU OV (INT DN 6), L ~ 26,0 KM, 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

38  Modernizare DJ680A SACU (DN 6 KM 474+525) - TINCOVA - PE TERE - 
MACIOVA, KM 0 + 000,00 - 12 + 000,00. 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

 Reparaţii capitale aferente activelor fixe a căror finanţare s-a asigurat prin HG 
nr.468/2016, HG nr. 752/2016 şi HG 975/2016 

  

39  Finalizare execu ie lucr ri contractate 2017 Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 31.12.2018 
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DDJ  
 Recepţie lucrări   

40  Refacere corp drum DJ 608, pe o lungime de 0,05 km, sector Teregova – Mehadica 
(comuna Luncavi a) 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2017 

41  Refacere suprastructur  drum pe DJ 571, pe o lungime de 0,8 m şi acostamente pe 
1 km, între Sasca Montan  şi C rbunari – Comuna C rbunari 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2017 

42  Refacere pode  pe DJ 581, la km 36,5, rupt parapet culee stânga, degradare tub 
ciment, pr buşire parte carosabil  – Comuna Ticvaniu Mare 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 
 

43  Refacere structur  de rezisten  (distrus ) pentru un pod de pe DJ 585, peste pârâul 
Vernic(lungime 8 ml şi l ime 6 m) - comuna Ramna 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 
 

44  Refacere  DJ 585 pe 4 km – Comuna Fârliug Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 
 

45  Refacere 2 pode e DJ 587  – Comuna Fârliug Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 
 

46  Refacere 2 pode e DJ 585  – Comuna Fârliug Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 
 

 Reluare procedura achiziţii publice   
47  Refacere corp drum (cale rulare) DJ 571A, U.M Moldovi a – Gârnic pe 8,8 km 

(Comuna Gârnic) 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DDJ 
31.12.2018 

 
48  Decolmatare pode  pe DJ 571C, sat Zlati a, pe 8 m lungime (Comuna Socol) Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DDJ 
31.12.2018 

 
49  Refacere surpare mal albie pe o lungime de 10 m şi 4 m l ime şi decolmatare pode  

pe DJ 571C, sat Zlati a (Comuna Socol) 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DDJ 
31.12.2018 

 
50  Refacere cap pod desprins pe o l ime de 4 m la pode  pe DJ 571C, sat Pârneaura 

(Comuna Socol) 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DDJ 
31.12.2018 

 
51  Decolmatare pode  pe DJ 571C, sat Pârneaura, pe 6 m lungime (Comuna Socol) Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DDJ 
31.12.2018 

 
 Siguran a circula iei pe întreaga re ea     

52  Lucr ri pentru men inerea siguran ei circula iei la nivelul întregii re ele -  Lucr ri de 
între inere curent  drumuri pietruite 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

53  Lucr ri pentru men inerea siguran ei circula iei la nivelul întregii re ele- Lucr ri de 
între inere curent   drumuri modernizate 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

54  Lucr ri pentru men inerea siguran ei circula iei la nivelul întregii re ele- Lucr ri de  
între inere periodic  – covoare bituminoase si ranforsare sistem rutier – intravilan 
localit i: 
- C rbunari 
- Cop cele 
- Dalbo e  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 
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- Ezeri  
- Gîrnic 
- Nicolin  (Ciuchici) 
- Plugova (Mehadia) 
- Ramna 
- Rugi (P ltini ) 
- Sacu 
- Slatina Timi  
- Zorlen u Mare 

55  Lucr ri de semnalizare rutier  Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

 Activitatea de iarna   31.12.2018 
56  Servicii de desz pezire si combatere a poleiului pentru asigurarea circulatiei rutiere  

pe timp de iarn  
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DDJ 
31.12.2018 

 Activitatea de urm rire lucr ri drumuri și poduri   
57  Asigurarea, în colaborare cu entitatea de profil din subordinea CJCS monitoriz rii 

modului de executare a contractelor de servicii i a celor de lucr ri de între inere i 
repara ii pe drumurile jude ene (decontarea lucr rilor executate din punct de vedere 
cantitativ i calitativ), în conformitate cu legisla ia în vigoare 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
Direc ia Tehnic  

31.12.2018 

58  Participarea împreun  cu entitatea de profil din subordinea CJCS la efectuarea 
recep iilor la terminarea lucr rilor, precum şi a recep iilor finale, potrivit HG 
nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep ie a lucr rilor de construc ii 
şi instala ii aferente acestora, cu modific rile şi complet rile ulterioare 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

59  Monitorizarea activit ii de salubrizare (igienizare) a drumurilor jude ene i a zonei 
drumurilor respective (inclusiv a parc rilor) 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

60  Supervizarea i controlarea, în condi iile legii, a modului de realizare a lucr rilor de 
reparare a infrastructurii rutiere afectate de inunda ii sau  alte calamit i, executate 
din fonduri care se deruleaz  prin intermediul CJCS, monitorizând totodat , în teren, 
stadiul lucr rilor de între inere i de repara ii efectuate pe drumurile jude ene 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

 Eliberarea actelor necesare în domeniul transportului   
61  Eliberarea autoriza iior speciale de transport ( AST) 

- Preluarea cererii şi a dosarului aferent, 
- Studierea dosarului şi redactarea AST, 
- Eliberarea AST 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
Direc ia de Drumuri Jude ene 

31.12.2018 

62  Eliberarea acordurilor/autoriza iilor  
- Preluarea cererii şi a dosarului aferent, 
- Studierea dosarului şi redactare acorduri/autoriza ii, 
- Eliberare acorduri/autoriza ii 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 
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63  Efectuare de verific ri pe teren31.12.2018 
- Efectuarea controalelor şi constatarea eventualelor contraven ii cf  OG 43/1997 
privind regimul drumurilor, 
- Întocmirea proceselor verbale de constatare a contraven iilor şi aplicarea 
sanc iunilor aferente 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2018 

 Autorizare transport   
64  Monitorizarea şi evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi a cerin elor de 

transport public jude ean, verificarea şi solu ionarea sesiz rilor din domeniul 
transportului public rutier de persoane în trafic jude ean 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
Direc ia Tehnic  

31.12.2018 

65  Preluarea, analizarea i verificarea dosarelor operatorilor de transport pentru 
acordarea licen elor de traseu pentru curse regulate speciale, eliberarea licen elor de 
traseu pentru curse regulate speciale pe raza jude ului 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

66  Intocmirea proiectelor de hot râre pentru acordarea licen elor de traseu pentru curse 
regulate speciale, eliberarea licen elor de traseu i a caietelor de sarcini pentru curse 
regulate speciale pe raza jude ului 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

67  Preluarea şi analizarea cererilor de modificare a Programului de transport judeţean 
prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019, de la autorit ile publice locale, operatorii 
de transport sau persoane fizice în vederea actualiz rii periodice a acestuia 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

68  Actualizarea periodic  a Programului de transport judeţean de persoane  2014-2019 
prin curse regulate, în func ie de cerin ele de mobilitate ale popula iei şi în corelare 
cu transportul public interjude ean, interna ional, feroviar prin modificarea 
Programului de transport judeţean prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

69  Acordarea de consultant  şi sprijin operatorilor de transport în vederea particip rii la 
licita iile electronice intermediare de atribuire a traseelor jude ene din cadrul 
Programului judeţean de transport  persoane 01.01.2014-30.06.2019 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

70  Organizarea licita iilor electronice de atribuire a traseelor jude ene i completarea 
bazei de date a Agen iei pentru Agenda Digital  a României - Serviciul de Atribuire 
Electronic  în Transporturi – SAET pentru licita iile electronice de atribuire a 
traseelor jude ene ce vor fi organizate în anul 2018 de c tre Autoritatea Jude ean  
de Autorizare Transport 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

71  Validarea rezultatelor licita iilor electronice şi întocmirea proiectelor de hot râre 
pentru atribuirea licen elor de traseu pentru curse regulate jude ene din Programul 
judeţean de transport persoane 01.01.2014-30.06.2019, care sunt atribuite la 
licita iile electronice de atribuire din anul 2018 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

72  Întocmirea graficelor de circula ie pentru traseele jude ene regulate atribuite la 
licita iile electronice în anul 2018 din Programul judeţean de transport  persoane 
01.01.2014-30.06.2019 sau a traseelor atribuite i modificate prin actualizarea 
Programului 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 
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73  Verificarea modului de desf şurare a transportului public jude ean de persoane prin 
curse regulate şi curse regulate speciale, activitate desf şurat  împreun  cu 
organele specializate din cadrul Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2018 

 Transport feroviar   
 Reabilitarea și modernizarea linii și stații CF   

74  Lucr ri pe linia cf 100 Bucureşti - Jimbolia, între sta iile V lişoara - Caransebeş, km 
461+100/475+835 

CNCF"CFR"-SA 2019 

75  Modernizare statia CF Caransebes CNCF"CFR"-SA 2020 
76  Modernizare statia CF Baile Herculane CNCF"CFR"-SA 2020 
77  Studiu de fezabilitate - Modernizarea liniei feroviare pe tronsonul Arad – Timişoara – 

Craiova – Vidin 
CNCF"CFR"-SA 2020 

     
 

Capitolul 13 
Comunica ii  

 
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Dezvoltarea sistemelor de guvernare electronic  și a ghișeului unic   
 - Operaționalizarea conceptului de ghișeu unic   

1  Asigurarea liberului acces la informa iile publice Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, Serviciul 
Afaceri Europene, Rela ii Publice 

i Comunicare 

La solicitare 

2  Asigurarea organiz rii i desf ur rii audien elor institu iei Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

În fiecare zi de mar i din 
s pt mân  

3  Primirea, înregistrarea şi solu ionarea peti iilor Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2018 

 - Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ   
4  Monitorizarea modului în care se asigur  transparen a administrativ  la nivel local      Institu ia Prefectului –  

Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 
31.12.2018 

5  Monitorizarea informa iilor afi ate pe site-urile proprii ale prim riilor din jude  Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

La solicitare  
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Capitolul 14  
Afaceri interne 

    
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Poliție   
 Creşterea gradului de siguran  pentru cet eni prin protejarea persoanei, 

protejarea patrimoniului, siguran a stradal , siguran a rutier  
  

1  Continuarea activit ilor de men inere a ordinii publice în sistem integrat, conform 
prevederile OMAI 60/2010 

Inspectoratul de Poli ie Jude ean 
 Caraş-Severin 

31.12.2018 

2  Asigurarea unei interven ii operative la apelurile telefonice prin SNUAU 112  IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 
3  Derularea de ac iuni preventive pentru combaterea infrac iunilor în zona institu iilor 

de înv mânt preuniversitar 
IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 

4  Desf urarea de ac iuni în vederea combaterii infrac ionalit ii contra persoanei i a 
patrimoniului în mediul rural 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 

5  Organizarea de ac iuni care vor viza combaterea principalelor cauze generatoare de 
accidente de circula ie rutier  în zonele şi intervalele orare care prezint  cel mai 
ridicat risc  

IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 

 Combatere a traficului cu fiin e umane și de conştientizare a pericolului pe care 
îl reprezint  acest fenomen 

  

6  Realizarea cooper rii şi interoperativit ii între membrii Re elei interinstitu ionale 
împotriva traficului de persoane prin intermediul Institu iei Prefectului, care are 
calitatea de raportor jude ean. 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, Serviciul 
Afaceri Europene, Rela ii Publice 

i Comunicare 

La solicitare 

7  Solu ionarea punctual  a cazurilor de trafic de persoane Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC  

La nevoie 

8  Realizarea de campanii de informare şi conştientizare a pericolului pe care îl 
reprezint  acest fenomen având ca grupuri int  persoanele cele mai vulnerabile 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

La solicitarea Centrului Regional 
sau a societ ii civile 

 Dezvoltarea serviciilor de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție 
și pentru str inii cu ședere legal  în România în Regiunea de Vest 

  

9  Desf urarea activit ilor în cadrul Re elei de suport local interinstitu ional în vederea 
integr rii resortisan ilor cu drept de edere în România i a beneficiarilor de protec ie 
interna ional  în jude ul Cara -Severin 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

Membrii Re elei 

La solicitare 

 Destructurarea grup rilor infrac ionale   
10  Activit i specifice pentru destructurarea grup rilor infrac ionale care pot genera 

conflicte stradale de impact şi a celor care comit infrac iuni grave sau cu moduri de 
operare deosebite 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 
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11  Punerea în executare cu operativitate a mandatelor şi sentin elor penale, localizarea, 
prinderea şi încarcerarea persoanelor urm rite in temeiul legii. Identificarea cu 
operativitate a persoanelor disp rute, in special a minorilor 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 

 Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii fiscale, contrabandei, corup iei, contrafacerii de m rfuri, a 
infrac iunilor din domeniul achizi iilor publice precum şi prin protec ia 
intereselor financiare ale Uniunii Europene 

  
 

12  Organizarea de ac iuni în domeniul evaziunii fiscale IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 
13  Organizarea de ac iuni  pentru prevenirea şi combaterea  ilegalit ilor din domeniul 

vamal  i a contrabandei cu produse din tutun 
IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 

 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor  materiale, financiare şi 
informa ionale necesare dezvolt rii şi men inerii capacit ii opera ionale a 
structurilor inspectoratului  

  

14  Asigurarea condi iilor corespunz toare de func ionare în sediile unit ilor de poli ie, 
îmbun t irea gradului de dotare cu mijloace specifice 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 

15  Informarea opiniei publice prin realizarea de ştiri, comunicate de pres  privind 
activit ile desf şurate de structurile inspectoratului, precum şi realizarea de 
materiale informative cu specific de prevenire destinate preg tirii antivictimale a 
popula iei etc. şi transmiterea acestora c tre jurnaliştii acredita i, precum şi 
publicarea pe site-ul institu iei   

IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 

16  Informarea autorit ilor publice locale cu privire la evolu ia criminalit ii, cauzele şi 
condi iile care genereaz  fenomenul infrac ional şi m surile luate în vederea 
reducerii acestuia 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2018 

 Jandarmi     
 Creșterea calit ții serviciului de ordine și siguranț  public , în beneficiul 

cet țeanului 
  

 Creșterea nivelului de siguranț  a obiectivelor, bunurilor și valorilor din aria de 
competenț  

  

 Poli ia de Frontier    
 Combaterea criminalit ii transfrontaliere   

17  Dezvoltarea cooper rii interinstitu ionale în zona de competen  prin îmbun t irea 
schimbului de date şi informa ii între autorit ile cu atribu ii în gestionarea aspectelor 
legate de circula ia persoanelor şi combaterea criminalit ii transfrontaliere 

Serviciul Teritorial al Poli iei de 
Frontier  Caraş-Severin 

31.12.2018 

18  Conectarea la Sistemul informatic Schengen, element esen ial pentru buna 
func ionare a spa iului de securitate, libertate şi justi ie şi men inerea unei politici 
publice şi unui nivel înalt de securitate public , inclusiv securitate na ional , în 
teritoriile statelor membre 

STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

 Prevemirea si combaterea coruptiei   
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19  Creşterea eficien ei activit ilor de cooperare cu celelalte institu ii implicate în 
prevenirea şi combaterea corup iei (DNA, DIICOT şi celelalte structuri ale acestui 
minister) 

STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

20  Creşterea transparen ei institu ionale şi implicarea activ  a reprezentan ilor societ ii 
civile în activit ile de prevenire şi combatere a faptelor de corup ie 

STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

 Creşterea gradului de siguran  şi protec ie pentru cet eni   
21  Aplicarea unei politici coerente de prevenire şi combatere a fenomenului infrac ional 

în zona de competen  a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara 
STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

22  Îmbun t irea sistemului de evaluare a performan ei poli iei de frontier  prin 
implementarea unui mecanism de indicatori calitativi şi cantitativi concentra i pe 
eficien a şi eficacitatea activit ilor, precum şi pe satisfac ia cet eanului 

STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

23  Promovarea sistemului de prevenire a infrac ionalit ii în sistem integrat, pe 
segmentele vulnerabile ale societ ii, afectate de criminalitate din zona de 
competen  a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara 

STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

 Politica de cooperare   
24  Cooperarea interinstitu ional  în aplicarea legii STPF Caraş-Severin 31.12.2018 
25  Colaborarea cu mediul privat în dezvoltarea politicii de prevenire şi pentru transferul 

de cunoştin e de specialitate în domenii foarte specializate  
STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

 Management institutional   
26  Descentralizarea mecanismelor decizionale şi asigurarea unui management 

consultativ ce are la baz  comunicarea intern  şi cunoaşterea problemelor 
personalului, pentru creşterea capacit ii şi calit ii serviciilor oferite cet enilor 

STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

27  Reevaluarea sistemului de formare şi preg tire profesional  a personalului  şi 
reaşezarea acestuia pe principiul asimil rii de competen e profesionale 

STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

28  Îmbun t irea condi iilor de lucru pentru asigurarea securit ii la locul de munc  şi 
pentru îndeplinirea atribu iilor 

STPF Caraş-Severin 31.12.2018 

 Situa ii de Urgen    
 Desf şurarea preg tirii în comun a Structurilor Sistemului Jude ean pentru 

Managementul Situa iilor de Urgen  
  

29  Organizarea şi desf şurarea de exerci ii de cooperare împreun  cu structurile 
Sistemului Jude ean pentru Managementul Situa iilor de Urgen  

Inspectoratul pentru Situa ii de 
Urgen  „Semenic“ al Jude ului 

Caraş-Severin 

31.12.2018 

 Creşterea gradului de profesionalism şi operativitate la interven ii şi misiuni a 
subunit ilor de interven ie 

  

30  Desf şurarea de recunoaşteri i activit i de educare/instruire ISU „Semenic“ Caraş-Severin 31.12.2018 
 Asigurarea coordon rii, îndrum rii şi controlului tehnic de specialitate al 

activit ii de prevenire şi gestionare a situa iilor de urgen  atât în ceea ce 
priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor, cât şi m surilor de protec ie civil  
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31  Desf şurarea de controale de specialitate pe linia situa iilor de urgen  (la serviciile 
voluntare pentru situa ii de urgen , institu ii publice, operatori economici, operatori 
economici surs  de risc, unit i sanitare, obiective clasificate din punct de vedere al 
SEVESO II, de in tori de baraje, de in tori de iazuri de decantare etc.) 

ISU „Semenic“ Caraş-Severin 31.12.2018 

32  Desf şurarea de alte activit i (cursuri şi instruiri, simpozioane, concursuri, ac iuni de 
informare preventiv ) 

ISU „Semenic“ Caraş-Severin 31.12.2018 

 Creşterea autorit ii institu iei prefectului în procesul de coordonare al 
activit ii în situa ii de urgen    

33  Elaborarea de lucr ri pe linie de prevenire şi gestionare a situa iilor de urgen  Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economic  şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 

Când este cazul 

34  Organizarea fluxului informa ional în situa ii de urgen  şi informarea în timp util a 
Ministerului Afacerilor Interne, asupra producerii unui eveniment deosebit pe raza 
jude ului 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Când este cazul 

 Antidrog   
 Combaterea consumului de droguri   

35  Derularea unor activit i  care au ca  scop diminuarea infrac ionalit ii asociate 
consumului de droguri, prin extinderea şi îmbun t irea cooper rii interinstitu ionale 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Caraş-Severin 

31.12.2018 

36  Ini ierea şi derularea unor studii şi cercet ri locale în scopul radiografierii situa iei 
consumului de droguri la nivelul Jude ului Caraş-Severin 

CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

37  Perfectarea parteneriatelor cu institu iile administra iei publice locale care au atribu ii 
în domeniul prevenirii şi combaterii criminalit ii – semnarea protocoalelor de 
colaborare, în baza c rora se deruleaz  activit i comune 

CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

38  Monitorizarea ac iunilor de control privind producerea, comercializarea, utilizarea sau 
consumul de substan e i/sau produse noi, cu efecte psihoactive, d un toare 
s n t ii, altele decât cele reglementate 

Institu ia Prefectului - 
Jude ul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economic  şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 

05.01.2018 
05.07.2018 

 Prevenirea consumului de droguri (educație, tineret, sport)   
39  Derularea unor activit i informative şi interactive de prevenire a consumului illicit de 

droguri, ai c ror beneficiari vor fi studen i şi elevi din Jude ul Caraş-Severin 
CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

40  Organizarea de cursuri, seminarii, mese rotunde, sesiuni de formare etc., pe teme 
de prevenire a consumului de droguri, cu public int  specific (profesori, 
psihopedagogi, profesori dirigin i, p rin i, asisten i medicali din cadrul unit ilor 
şcolare) 

CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

41  Dezvoltarea activit ilor de timp liber (manifest ri artistice, tehnice şi sportive) CPECA Cara -Severin 31.12.2018 
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desf şurate în parteneriat cu palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şi tabere 
şcolare  

42  Desf şurarea anual  de campanii de informare-educare–comunicare la nivel local 
pentru marcarea: 
- Zilei Interna ionale de Lupt  împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri,  
- Zilei Mondiale f r  Tutun, 
- Zilei Na ionale f r  Tutun 

CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

43  Derularea unor activit i sportive şi artistice, prin intermediul c rora se vor promova 
alternativele s n toase de petrecere a timpului liber, f r  droguri 

CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

44  Promovarea voluntariatului ca mijloc alternativ de dobândire a experien ei 
profesionale 

CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

 Construc ia unui sistem de securitate social  pentru tineri   
45  Interven ii la nivelul familiilor defavorizate în scopul creşterii calit ii serviciilor oferite 

copiilor afla i în dificultate 
CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

46  L rgirea posibilit ilor de integrare social  pentru copii şi tineri cu dizabilit i sau 
proveni i de la centre de plasament – în vederea reducerii num rului de tineri afla i în 
situa ii de risc (tineri institu ionaliza i şi consumatori de droguri) 

CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

 Îmbun t irea st rii de s n tate a popula iei   
47  Acordarea asisten ei medicale, psihologice şi sociale consumatorilor de droguri CPECA Cara -Severin 31.12.2018 
48  Colectarea datelor cu referire la urgen ele medicale, de la spitalele de pe raza 

Jude ului Caraş-Severin  
CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

 Asisten a integrat  a consumatorilor de droguri   
49  Derularea de activit i  care au ca  scop includerea consumatorilor de droguri care 

se adreseaz  Centrului Antidrog în sistemul de asisten  integrat  în acest sens 
CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

50  Promovarea serviciilor de asisten  integrat  adresat  consumatorilor de droguri cât 
şi includerea consumatorilor cerceta i pe linia înc lc rii Legii 143 din 2000 
republicat  

CPECA Cara -Severin 31.12.2018 

  Servicii publice comunitare - pa şapoarte, permise, înmatricul ri,  
documente de identitate   

 Asigurarea aplic rii prevederilor legislative în domeniu   
51  Aplicarea prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula ii în 

str in tate a cet enilor români, precum şi a HG nr. 94/2006 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 

Serviciul Public Comunitar pentru 
Eliberarea şi Eviden a 
Paşapoartelor Simple  

Caraş-Severin 

Permanent 

52  Inmatricularea vehiculelor cu respectarea legislatiei  
 

Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor  
Caraş-Severin 

Permanent 
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 Derularea în bune condi ii a procedurii de eliberare a paşapoartelor simple şi 
permiselor de conducere 

  

53  Efectuarea men iunilor privind stabilirea/restabilirea domiciliului cet enilor români 
în/din str in tate, comunicarea acestora c tre Direc ia de Eviden  a Persoanelor 
Cara -Severin   

SPCEEPS Caraş-Severin Permanent 

54  Aplicarea cu operativitate a m surilor de suspendare a dreptului la libera circula ie în 
str in tate a cet enilor români  

SPCEEPS Caraş-Severin Permanent 

55  Intocmirea listelor de inventariere a arhivei operative si neoperative  SPCEEPS Caraş-Severin 30.06.2018 
56  Scanarea în format electronic a mapelor personale cu ocazia solu ion rii lucr rilor SPCEEPS Caraş-Severin Permanent 
57  Programarea candidatilor pentru sustinerea examenului in vederea obtinerii 

permisului de conducere   
SPCRPCÎV Caraş-Severin Permanent 

58  Colaborarea şi cooperarea cu şcolile de şoferi, în vederea stabilirii unui program de 
examinare traseu pe 6 luni 

SPCRPCÎV Caraş-Severin Permanent 

59  Eliberarea dovezilor inlocuitoare permisului de conducere si CI in 2 ore de la 
depunerea  documentelor iar pentru cei care au sustinut examen in 24 ore 

SPCRPCÎV Caraş-Severin Permanent 

60  Sustinerea examenului in vederea obtinerii permisului de conducere la proba 
teoretica in sistem informatic si a probei practice la traseu 

SPCRPCÎV Caraş-Severin Permanent 

 Creşterea gradului de informare a cet enilor   
61  Mediatizarea lunara a activit ilor desf şurate de c tre SPCEEPS, în scopul 

cunoaşterii de c tre popula ie a atribu iilor şi competen elor 
SPCEEPS Caraş-Severin Permanent 

62  Intensificarea mediatizarii activitatilor desfasurate de catre SPCRPCIV in scopul 
cunoasterii de catre populatie a atributiilor si competentelor  

SPCRPCÎV Caraş-Severin Permanent 

 Coordonarea activit ii serviciilor publice comunitare locale de eviden  a 
persoanelor din jude  

  

63  Şedin e  de lucru/instruiri, trimestriale şi anuale, cu reprezentan ii SPCLEP-urilor din 
jude  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
Direc ia de Eviden  a 

Persoanelor 

31.12.2018 

64  Coordonarea, îndrumarea şi controlul activit ii desf şurate de SPCLEP-urilor 
existente, pe linie de stare civil , eviden  a persoanelor, ghişeu unic, informatic  şi 
resurse umane 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

65  Îndrumarea, coordonarea şi controlul pe linie de stare civil , în UAT unde nu 
func ioneaz  servicii publice comunitare locale de eviden  a persoanelor 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

66  Transmiterea actelor normative, metodologiilor, radiogramelor, normelor 
metodologice etc. de interes şi monitorizarea modului de aplicare şi respectare a 
prevederilor acestora 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

 Controlul activit ii serviciilor publice comunitare locale de eviden  a 
persoanelor din jude  

  

67  Executarea controalelor de fond i tematice, conform graficului de control aprobate Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 31.12.2018 
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pe liniile de activitate (ev.pers., ghi eu unic i stare civil ) DEP 
68  Supravegherea execut rii controalelor în unit ile sanitare şi de protec ie social  din 

jude ul Caraş-Severin, pe linie de stare civil  şi eviden  a persoanelor 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DEP 
31.12.2018 

69  Întocmirea documenta iei rezultat  ca urmare a desf ur rii controalelor şi luarea 
m surilor care se impun pentru eliminarea deficien elor şi îmbun t irea activit ii de 
specialitate 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

 Coordonarea şi îndrumarea unit ilor administrativ-teritoriale în vederea 
înfiin rii de SPCLEP-uri  

  

70  Mediatizarea la nivelul administra iilor locale, unde nu func ioneaz  SPCLEP-uri, a 
necesit ii înfiin rii acestor servicii în sprijinul cet enilor 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

71  Organizarea de instruiri pe linie de stare civil , eviden a persoanelor şi ghişeu unic 
cu reprezentan i din cadrul prim riilor unde nu func ioneaz  SPCLEP-uri 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

72  Sprijinirea autorit ilor locale care solicit  înfiin area de SPCLEP –uri, în vederea 
îndeplinirii etapelor legale necesare înfiin rii şi func ion rii structurilor de specialitate 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

 Coordonarea şi îndrumarea activit ilor de emitere în bune condi ii a 
certificatelor de stare civil , a c r ilor de identitate, a c r ilor de aleg tor şi a 
altor activit i pe linia de specialitate 

  

73  Organizarea de instruiri, pe domeniile de activitate, cu reprezentan ii SPCLEP-urilor 
şi ai unit ilor administrativ-teritoriale din jude  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

74  Organizarea sau participarea la instruiri anuale, pe domenii de activitate, la ini iativa 
DEPABD, cu participarea directorilor şi şefilor de servicii din cadrul serviciilor / 
direc iilor de eviden  a persoanelor din jude  şi / sau din ar  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

75  Distribuirea, în teritoriu,  în func ie de necesar, a imprimatelor şi materialelor utilizate 
la  producerea de acte de identitate, a proceselor verbale de contraven ie, precum şi 
a altor materiale în vederea desf şur rii activit ii specifice 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

76  Verificarea furniz rii şi comunic rii datelor cu caracter personal şi îndeplinirea 
atribu iilor func ionarului de securitate numit la SPCLEP-ul din jude  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

77  Urm rirea  punerii în legalitate, prin eliberarea documentelor necesare, a 
persoanelor aflate în centre de protec ie, unit i sanitare, copiii str zii etc 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

78  Urm rirea  punerii în legalitate cu acte de identitate, prin ac iuni comune cu alte 
institu ii, a etnicilor rromi 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

79  inerea eviden ei şi p strarea registrelor de stare civil , exemplarul II şi înscrierea 
men iunilor pe marginea actelor, conform comunic rilor primite 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

 Respectarea principiului transparen ei şi acordarea de sprijin real cet enilor   
80  Respectarea procedurii de gestionare a activit ii institu iei în ceea ce priveşte 

prevederile Legii nr. 544/2001 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 

DEP 
31.12.2018 

81  Desf şurarea activit ilor de preluare a apelurilor cet enilor, activit ilor de primire, 
eviden iere, examinare şi solu ionare a peti iilor/audien elor cet enilor 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 
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82  Informarea constant  a publicului asupra activit ii DEP şi încurajarea popula iei de a 
sesiza comportamentele  neadecvate ale personalului Direc iei, cât şi cele ale 
personalului SPCLEP din jude  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

83  Gestionarea i furnizarea unor sisteme de informare (clasice i electronice) 
actualizate i conforme cu prevederile legale 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

84  Efectuarea de verific ri, cercet ri de caz, peti ii şi contesta ii la serviciile publice 
comunitare locale de eviden a persoanelor din jude  

Consiliul Jude ean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2018 

  
 

Capitolul 15 
Politic  extern  

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Stimularea diferitelor forme de cooperare a autorit ilor publice locale  cu 
entit i similare din str in tate 

  

1  Acordarea  de consultan  pentru autorit ile administra iei publice locale care 
solicit  sprijin pentru întocmirea documenta iei necesare înfr irilor şi a altor forme 
de  cooperare 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, Serviciul 
Afaceri Europene, Rela ii Publice 

i Comunicare 

31.12.2018 

2  Aten ionarea administra iilor publice locale în vederea respect rii prevederilor legale 
la încheierea unor protocoale de înfr ire/cooperare cu entit i similare din 
str in tate 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2018 

3  Actualizarea „Ghidului înfr irilor” la nivelul autorit ilor locale i jude ene Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2018 

 Promovarea intereselor economice si comerciale ale jude ului   
4  Actualizarea lucr rii „Ghidul Investitorului pentru Jude ul Caraş-Severin”, editat în 

român  i englez  ce se  înmâneaz  diferitelor misiuni diplomatice care viziteaz  
jude ul pentru prezentarea oportunit ilor de investi ii  ale jude ului. 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2018 

5  Organizarea vizitelor delega iilor externe în jude /participarea la vizite externe, 
preg tirea de materiale de promovare a jude ului  sau materiale tematice i 
asigurarea derul rii în bune condi ii a acestora 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2018 

 Planificarea anual  a activit ții de afaceri europene și relații externe în vederea 
implement rii politicilor de integrare european  și a respect rii prevederilor 
legale în materie de relații externe 

  

6  Elaborarea Planului de m suri privind afacerile europene Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.01.2018 
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7  Elaborarea raportului la Planul de m suri privind afacerile europene Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.01.2018 

8  Elaborarea Planului de rela ii externe 2019 Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2018 
La solicitarea MAI 

9  Elaborarea raportului privind activitatea de rela ii interna ionale i transmiterea 
acestuia la MAI 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin, SAERPC  

10.01.2018 
10.07.2018 

 Promovarea obiectivelor și intereselor jude ului Caraş-Severin pe plan extern    
10  Asigurarea  si sus inerea promov rii intereselor regionale, respectiv ale jude ului 

Caraş-Severin, în ar  si str in tate prin crearea unei imagini pozitive a jude ului 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 

11  Promovarea intereselor jude ului în cadrul întâlnirilor cu reprezentan ii acredita i în 
România ai misiunilor diplomatice i ai organiza iilor interna ionale 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 

 Consolidarea cooper rilor bilaterale existente și promovarea de noi relații de 
colaborare  

  

12  Aprofundarea cooper rilor externe existente la nivelul jude ului Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 
13  Sprijinirea ac iunilor de înfra ire i colaborare ale unit ilor administrativ-teritoriale din 

jude ul nostru cu entit i similare din str in tate 
Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 

 Consolidarea dimensiunii economice a relațiilor externe   
14  Sus inerea dinamiz rii rela iilor economice interna ionale Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 
15  Informarea Consiliilor Locale, institu iilor publice, agen ilor economici şi ONG-urilor 

cu privire la sursele de finan are extern  
Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 

16  Promovarea în exterior a produselor i serviciilor jude ene Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 
 Asigurarea unei conduite active în cadrul organizațiilor internaționale în care 

județul Caraș-Severin este membru  
  

17  Asigurarea participarii la reuniunile grupurilor de lucru, precum si derularea unor 
proiecte comune în cadrul Euroregiunii DKMT 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 

18  Participarea la reuniunile Comisiilor si grupurilor de lucru în cadrul Adun rii 
Regiunilor Europene 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 

19  Asigurarea derul rii Programului Eurodyssée, program de schimb de experienta 
între regiunile Europei care permite tinerilor s  câştige o experien  profesional  într-
o institutie publica sau private 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 
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Capitolul 16 
Cultur . Minorit i 

 
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Cultur    
 Protejarea patrimoniului cultural na ional mobil şi imobil   

1  Arheologie - aplicarea prevederilor Legii 462/ 2000 -privind modificarea şi 
completarea Ordonan ei Guvernului 43/2000 privind protec ia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes na ional: 
1) eliberarea certificatelor (acorduri) de desc rcare arheologic ; 
2) avizarea lucr rilor ce urmeaz  a fi efectuate în zonele cu patrimoniu eviden iat 
întâmpl tor; 
3) avizarea documenta iilor de urbanism şi amenajarea teritoriului care cuprind situri 
arheologice clasate în LMI sau zone cu patrimoniu arheologic; 
4) aplicarea prevederilor Legii 17/2014 privind unele m suri de reglementare a 
vânz rii cump r rii terenurilor agricole situate extravilan 

Direc ia Jude ean  pentru Cultur  
Cara -Severin 

Permanent 
 

2  Monumente istorice 
1) emiterea şi eliberarea obliga iilor de folosin  a monumentelor istorice, în baza 
prevederilor Legii 422/2001; 
2) controale lunare la cl dirile monument istoric şi situri  arheologice, în vederea 
verific rii aplic rii legisla iei în vigoare privind protejarea monumentelor istorice  
3)  evaluarea documentelor privind interven ii la monumente istorice, în zona de 
protec ie sau zonele protejate şi emiterea avizelor de specialitate în baza legisla iei 
în vigoare; 
4) elaborarea documenta iilor în vederea exercit rii dreptului de preem iune în cazul 
vânz rii monumentelor istorice; 
5) elaborarea documenta iilor în vederea clas rii/declas rii monumentelor istorice 

DJC Cara -Severin Permanent 
 

3  Bunuri mobile - aplicarea prevederilor Legii 182/2000 
1) eliberarea certificatelor de export temporar sau definitiv pentru bunurile culturale 
mobile clasate sau neclasate 

DJC Cara -Severin Permanent 
 

 Promovarea valorilor culturale româneşti - sus inerea agendei culturale 
jude ene şi a calendarului propriu de manifest ri 

  

4  Manifest ri  cu caracter  interna ional: 
- Decada Culturii Germane 
- Festivalul de Folclor „Hercules” 

DJC Cara -Severin  
01 – 31.10.2018 
01 – 31.07.2018 

5  Manifest ri  cu caracter na ional: 
- Ziua Na ional  a Culturii Române 2018 

DJC Cara -Severin  
01 – 31.01.2018 
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6  Manifest ri pe plan local: 
- expozi ii; 
- lans ri de carte; 
- anivers ri/comemor ri ale personalit ilor c r şene  

DJC Cara -Severin Permanent 

 Aniversarea centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918   
7  Manifestarea cu caracter interna ional Festivalul „Por ile Poeziei„ va fi dedicat 

anivers rii Centenarului Marii Uniri de la 1918 
DJC Cara -Severin 01-31.05.2018 

 Minorit i   
 Continuarea şi consolidarea protec iei sectoriale a drepturilor minorit ilor 

na ionale, în acord cu cerin ele integr rii României în Uniunea European  
  

 - Asigurarea drepturilor minorităților naționale   
8  Asigurarea func ionarii BJR i a Grupului de lucru mixt, organizare edin e, raport ri Institu ia Prefectului – Jude ul 

Caraş-Severin, Serviciul Afaceri 
Europene, Rela ii Publice i 

Comunicare 

31.12.2018 

9  Organizarea de evenimente de interes pentru minorit i i de interes general Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin,  SAERPC 

La nevoie 

10  Actualizarea Strategiei de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii rome 
2015-2020 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin,  SAERPC 

30.06.2018 

11  Monitorizarea Strategiei de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii 
rome 2015-2020 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin,  SAERPC 

Semestrial 

12  Efectuarea de rapoarte i analize privind situa ia celorlalte minorit i na ionale Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin,  SAERPC 

Semestrial 
La solicitarea MAI 

13  Aten ionarea UAT-urilor din jude  care dep esc pragul de 20%, în vederea 
respect rii Legii 215/2001, republicat  cu modific rile i complet rile ulterioare, în 
leg tur  cu afi area t bli elor bilingve i respectarea celorlalte m suri legale 

Institu ia Prefectului –  
Jude ul Caraş-Severin,  SAERPC 

31.12.2018 

 
 

Capitolul 17 
Sport și tineret  

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Sport   
 Implementarea, la nivel jude ean, a Strategiei generale a organiz rii şi 

dezvolt rii activit ii sportive  
  

1  Derularea de programe anuale pe domenii de activitate din cadrul strategiei jude ene  Direc ia Jude ean  pentru Sport şi 31.12.2018 



 90 

Tineret Caraş-Severin 
2  Continuarea procesului de constituire a asocia iilor pe ramuri sportive DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
3  Organizarea şi derularea Calendarului Jude ean 

- Promovarea sportului de performan  (P1) 
            - Campionate Na ionale (etape locale şi jude ene) 
            - Campionate Şcolare (etape locale şi jude ene) 
            - Alte Competi ii (etape locale, jude ene şi interjude ene) 
- Sportul pentru to i (P2) 
             - Ac iuni în colaborare cu Federa ia Român  „Sportul pentru To i” 
             - Ac iuni proprii 
Programul altor activit i care necesit   cheltuieli, subven ii, transferuri, venituri 
proprii 

DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

4  Sus inerea sportului de înalt nivel şi a cluburilor care au sportivi angrena i în 
competi iile interne şi interna ionale şi asigurarea condi iilor de preg tire a sportivilor 
care se afl   în centrele olimpice 

DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

 Colaborarea cu autorit ile administra iei publice locale pentru organizarea şi 
promovarea activit ilor sportive 

  

5  Colaborarea cu autorit ile administra iei publice locale pentru organizarea şi 
dezvoltarea activit ilor sportive 

DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

6  Top Sport 2017 DJST Caraş-Severin 31.07.2018 
 Colaborarea cu consiliile locale în scopul utiliz rii eficiente a subven iilor 

locale pentru activitatea sportiv  de performan  din jude  
  

7  Organizarea competi iilor majore cu ajutorul sprijinului consiliilor locale  DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
8  Finan area unor programe proprii a structurilor de drept privat în vederea organiz ri 

competi iilor propuse 
DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

 Colaborarea cu alte institu ii pentru atragerea de venituri    
9  Continuarea ac iunilor de stimulare a interesului agen ilor economici din jude  pentru 

atragerea de fonduri 
DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

 Organizarea activit ii de îndrumare şi control a structurilor sportive din jude    
10  Asigurarea unui calendar de îndrumare şi control a structurilor sportive din jude  DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
11  Organizarea sistemul de eviden  a structurilor sportive  de drept privat şi publice DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
12  Încheirea unor protocoale de colaborare cu structurile sportive de drept privat din 

jude  
DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

 Organizarea, inventarierea şi eviden a patrimoniului sportiv din jude  şi a 
instala iilor specifice 

  

13  Organizarea registrului bazelor sportive DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
14  Dezvoltarea parteneriatului institu ional prin atragerea de fonduri în vederea 

moderniz rii, dezvolt rii şi administr rii bazei materiale 
DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
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15  Verificarea bazelor sportive din jude  şi stabilirea m surilor ce se impun în vederea 
îndepliniri competi iilor în deplin  siguran  

DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

 Sus inerea dezvolt rii continue şi func ion rii permanente a sistemului 
na ional de educa ie fizic  şi sport 

  

16  Sus inerea, în colaborare cu ISJ Caraş-Severin, a continu ri Protocolului privind 
asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvolt rii continue şi func ion rii 
permanente a sistemului na ional de educa ie fizic  şi sport 

DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

17  Utilizarea competi iilor sportive şcolare ca sursa de selec ie DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
18  Organizarea unor ac iuni din cadrul calendarului AOR C-S, dar şi din programul 

na ional,,Mişcare pentru S n tate” 
DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

 Asigurarea derul rii, în plan jude ean, a Programului „Sportul pentru To i”   
19  Asigurarea derul rii în plan jude ean, a Programului “Sportul pentru To i”, colaborând 

în acest sens cu F.R.Sportul pentru To i, Asocia ia Jude ean  Sportul pentru To i 
Caraş-Severin şi Academia Olimpica Român  - filiala Caraş-Severin 

DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

20  Încheiere de contracte de voluntariat DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
 Organizarea activit ii de secretariat a comisiei jude ene de combatere a 

violen ei în sport; sprijinirea activit ii de prevenire şi combatere a dopajului în 
sport 

  

21  Organizarea activit ii de secretariat a Comisiei Jude ene Împotriva Violen ei în Sport DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
22  Organizarea de întâlniri cu sportivii de performan  pentru conştientizarea efectelor 

negative al dopajului în sport 
DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

 Organizarea de ac iuni cu con inut metodic, în scopul form rii şi perfec ion rii 
preg tirii profesionale a specialiştilor din domeniu 

  

23  Organizarea de cursuri de formare instructori sportivi DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
24  Organizarea unor şedin e în colaborare cu ISJ C-S în vederea perfec ion rii 

profesorilor de educa ie fizic  şi sport în cadrul cabinetului metodic 
DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

25  Sprijinirea cursurilor asocia iilor  jude ene în vederea form rii şi perfec ion rii 
arbitrilor 

DJST Caraş-Severin 31.12.2018 

 Tineret   
 Sus inerea tinerilor din Jude ul Caraş-Severin    

26  Organizarea Concursului local de proiecte de tineret Direc ia Jude ean  pentru Sport şi 
Tineret Caraş-Severin 

31.07.2018 

27  Colaborarea şi acordarea de consultan  organiza iilor de şi pentru tineret legal 
constituite în vederea atragerii de fonduri europene şi participarea acestora la 
Concursul Na ional de Proiecte pentru Tineret 

DJST Caraş-Severin 31.10.2018 

28  Organizarea activit ilor din calendarul propriu de ac iuni DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
 Implicarea tinerilor în vi a a public    

29  Vizit  de studiu la Centrul de tineret al Consiliului Europei din Strasbourg DJST Caraş-Severin 25.07.2018 
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30  Vizit  de studiu la centrele de tineret din Sibiu i Bra ov DJST Caraş-Severin 30.06.2018 
31  Team Task- stagiu de formare în anima ie de tineret DJST Caraş-Severin 31.10.2018 
32  Ziua Tinere ii – 2 Mai 2017 DJST Caraş-Severin 02.05.2018 
33  S pt mâna Na ional  a Voluntariatului: edi ia a XVII-a, mai 2018 DJST Caraş-Severin 25.05.2018 
34  Tab ra tematic  de icoane pictate şi ol rit DJST Caraş-Severin 07.08.2018 
35  coala na ional  de var  Atelier’17 DJST Caraş-Severin 15.08.2018 
36  Şcoala na ional  de comunicare DJST Caraş-Severin 30.08.2018 
37  S pt mâna Mobilit ii - Ziua European  F r  Maşini DJST Caraş-Severin 30.09.2018 
38  Gren Attack- stagiu de team building DJST Caraş-Severin 30.10.2018 
39  Ziua Interna ional  a Voluntariatului –decembrie 2018 DJST Caraş-Severin 07.12.2018 
40  Balul Voluntarilor 2018 DJST Caraş-Severin 23.12.2018 
 Reorganizarea şi expansiunea centrelor de informare şi consultan  pentru 

tineri  
  

41  Centru de Tineret Mansarda Reşi a - proiect permanent DJST Caraş-Severin 31.12.2018 
 
 

Capitolul 18  
 Diaspora  

     
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Promovarea intereselor și identit ții românilor din afara granițelor   
1  Colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în ceeea ce prive te 

comunit ile româneşti de peste hotare, fie c  vorbim despre diaspora de mobilitate, 
fie de minorit ile din jurul grani elor 

Consiliul Jude ean Caraş-Severin Permanent 

 
 

Capitolul 19  
Alte activit ți 

 
Nr. 
Crt. AC IUNEA INSTITU IA RESPONSABIL  TERMEN DE FINALIZARE 

 Monitorizarea activit ii desf şurare de c tre serviciile publice deconcentrate, 
la nivelul jude ului   

1  Realizarea “Programului anual orientativ de dezvoltare economică şi socială a 
Judeţului Caraş-Severin”  

Institu ia Prefectului  
Jude ul Caraş-Severin, 

31.03.2018 



 93 

Serviciul Dezvoltare Economic  şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 
2  Realizarea “Inform rilor trimestriale cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor 

cuprinse în Programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială al 
Judeţului Caraş-Severin” 

Institu ia Prefectului  
Jude ul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Trimestrial 

3  Realizarea document rii necesare şi întocmirea “Raportului anual privind starea 
economico-socială a Judeţului Caraş-Severin” 

Institu ia Prefectului  
Jude ul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

31.03.2018 

 Asigurarea informa iilor statistice oficiale corespunz tor nevoilor nationale şi 
Sistemului Statistic Na ional în convergen  cu Programul Statistic European 

  

4  Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor pentru cercet rile statistice 
conform graficului cercet rilor statistice anuale şi infraanuale, în urm toarele 
domenii:  
-Statistică economică: agricultur , silvicultur , mediu, întreprinderi,  industrie, 
energie, gaze i ap , investi ii i construc ii, comer  interior şi exterior, servicii, 
cercetare-dezvoltare i inovare;  
- Statistică socială: popula ie i demografie, nivel de trai, for a de munc , educa ie, 
cultur , s n tate s.a. 

Direc ia Jude ean  de Statistic  
Cara -Severin 

Conform termenelor stricte 
prev zute în Graficul cercet rilor 

statistice infraanuale 2017 şi 
anuale 2016               

 
 

PREFECT, 
 

Matei LUPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Cosmina  BRUMARIU  
      Diana APOPI 


