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Capitolul 1
Contextul economic al Judeţului Caraș-Severin
Indicele de volum al producţiei industriale realizate în perioada ianuariedecembrie 2017, a fost de 99,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, aceasta
însemnând o scădere cu 1,0% a volumului producţiei industriale.
Indicii de volum ai producţiei industriale (media lunară 2016 =100%)
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Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, în perioada ianuariedecembrie 2017 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 102,3%.
Firmele cu sediul în judeţul Caraş-Severin, în luna octombrie 2017, au
exportat mărfuri în valoare de 29.954 mii euro şi au importat în valoare de 21.917
mii euro, exportul depăşind importul cu 8.037 mii euro.
Import in anul 2017

Export in anul 2017
sept
10.4%

oct.
11.2%

ian
9.4%

Feb
10.0%
m art
12.2%

aug
10.3%
iulie
7.6%

sept
10,2%

iunie
9.8%

m ai
10.3%

oct
11,7%

Ian
9,5%

m art
10,6%

aug
9,4%
iulie
8,7%

apr
8.8%

Feb
9,2%

apr
9,2%
iunie
10,3%

m ai
11,2%

Datele demografice pentru luna decembrie 2017, atestǎ faptul cǎ în Judeţul
Caraş-Severin s-au înregistrat 165 nǎscuţi vii, 391 decese, 120 cǎsǎtorii, 49
divorţuri, iar decese la copii cu vârstă de sub 1 an, s-au inregistrat 0 cazuri.
Cele 2.132 naşteri şi 4.288 decese înregistrate în perioada 1.01-30.11.2017
au dus la un spor natural negativ (-2.156 persoane), tendinţa de scǎdere a
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populaţiei judeţului manifestându-se continuu dupǎ anul 1990, cu efecte negative
asupra demografiei judeţului.
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 judeţ, câştigul salarial mediu nominal brut înregistrat în luna
decembrie 2017, a fost de 2.799 lei, iar cel net de 2.015 lei.
Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2017 în judeţul CaraşSeverin, a fost de 56.581 persoane. În activitatea de agricultură, vânătoare şi
servicii anexe efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii septembrie 2017 a fost de
2.401 persoane, în industrie şi construcţii a fost de 21.740 persoane iar în
activitatea de servicii 32.440 persoane.
Numǎrul mediu al pensionarilor în judeţul Caraş-Severin, în trimestrul III
2017 a fost de 73.313 persoane, iar pensia medie lunară de 1.057 lei.
Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2017 în Judeţul
Caraş-Severin a fost de 3.961 persoane (cu 778 şomeri mai mulți decât la
sfârşitul lunii noiembrie 2017).
Rata şomajului pentru Judeţul Caraş-Severin, a fost la sfârşitul lunii
decembrie 2017 de 3,6%, cu 0,7% mai mare decât la sfârşitul lunii noiembrie
2017.
La nivel naţional, rata şomajului la sfârşitul lunii decembrie 2017, a fost
de 4,0%, aceeasi cu cea de la sfârşitul lunii noiembrie 2017.
Numǎrul locuinţelor terminate în cursul trimestrului III 2017 a fost de 19,
din care, în mediul urban 15 locuinţe şi 4 locuinţe în mediul rural.
În luna decembrie 2017, în Judeţul Caraş-Severin s-au eliberat un număr
de 14 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, cu 27,3% mai multe în
luna decembrie 2017 decât în luna decembrie 2016, iar faţă de luna noiembrie
2017, numărul de autorizaţii eliberate a scăzut cu 1 autorizaţii.
„Programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială a
Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2018” a fost elaborat în baza Programului
de Guvernare implementat la nivelul judeţului şi pe baza propunerilor făcute de
către servicii publice deconcentrate şi alte organisme ale ministerelor în teritoriu,
precum şi pe baza unor propuneri ale autorităţilor publice locale.
Obiectivele propuse a fi atinse în anul 2018, se regăsesc detaliat, pe acţiuni
concrete, cu termene şi responsabilităţi, în „Planul anual de acţiun, aferent
anului2018, pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare”.
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Capitolul 2
Fiscalitate. Resurse minerale. Protecţia consumatorului
Fiscalitate
Cea mai importantă parte a resurselor umane, disponibilă din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin, va fi concentrată
pentru atingerea obiectivelor stabilite în programele de reformă şi modernizare a
administrării veniturilor, şi anume: o mai bună performanţă a colectării, creşterea
conformării voluntare printr-o abordare integrată a controlului fiscal privind
impozitele şi contribuţiile sociale datorate, scăderea poverii conformării voluntare
pentru contribuabili, ca urmare a reducerii numărului plăţilor, a declaraţiilor şi al
instituţiilor cu care trebuie să intre în contact.
În acest sens, programul de activitate al Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Caraş-Severin, pentru anul 2018 constă în:
• Realizarea programului de încasări la bugetul general consolidat al statului
la nivelul judeţului,
• Creșterea gradului de recuperare a arieratelor de la contribuabilii persoane
juridice şi persoane fizice,
• Îmbunătăţirea modului de valorificare a bunurilor devenite proprietate de
stat,
• Mediatizarea problematicii fiscale, în vederea cunoaşterii acesteia de către
contribuabili, organizarea, conducerea şi coordonarea activităţii de
informare, educare şi asistenţă a contribuabililor,
• Creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie fiscală,
• Reprezentarea şi asistenţă juridică în cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată,
• Aplicarea mecanismelor privind administrarea finanţelor publice în profil
teritorial, execuţia de casă a bugetului general consolidat, a fondurilor
speciale, a veniturilor extrabugetare şi a bugetului trezoreriei.
În anul 2018, activitatea Biroului Vamal Caraş-Severin va urmări
aplicarea unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei în domeniul vamal şi al
produselor accizabile. Astfel, obiectivele propuse, vizează următoarele
componente ale activităţii la nivelul biroului vamal:
• Supraveghere şi control vamal,
• Supravegherea mişcării produselor accizabile,
• Autorizarea operatorilor cu produse accizabile,
• Identificarea situaţiilor de încălcare a reglementărilor şi aplicarea
sancţiunilor,
• Colectarea obligaţiilor fiscale rezultate din raporturile vamale,
• Acţiuni privind bunurile de contrabandă, interzise şi restricţionate de
legislaţia vamală sau prevăzute prin alte acte normative în vigoare.
Tot în anul 2018, Biroul Vamal Naidăş va deşfăşura activităţi privind
inspecţia fiscală şi domeniul anticorupţie.
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În domeniul fiscal, activitatea Serviciului Dezvoltare Economică şi
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Instituţiei
Prefectului - Judeţul Caraş-Severin va consta în: monitorizarea modului de
recuperare a arieratelor bugetare rămase de recuperat la sfârşitul fiecărei luni,
monitorizarea eforturilor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice CaraşSeverin, în vederea cuprinderii în activitatea de control a tuturor tipurilor de
comercianţi, conform actelor normative în vigoare, organizarea şedinţelor, de
către comisia tehnică, pentru avizarea de către Prefectul Judeţului Caraş-Severin,
a proiectelor de buget pentru anul 2019 şi a execuţiilor bugetare trimestriale, ale
serviciilor publice deconcentrate.
Mediul de afaceri
Centralizarea anchetelor de conjunctură economică, completate de către
societăţile comerciale ce formează eşantionul din Judeţul Caraş-Severin, pentru
estimarea evoluţiei din sectorul industrial de către Comisia Naţională de
Prognoză Bucureşti, precum şi monitorizarea diferenţelor existente între numărul
agenţilor economici înmatriculaţi la Oficiul Registrului Comerţului şi cei aflaţi în
baza de date Cod fiscal, care nu au depus situaţii financiare, conform prevederilor
legale sunt activităţi ce vor fi realizate de către Serviciul Dezvoltare Economică şi
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Instituţiei
Prefectului - Judeţul Caraş-Severin.
Resurse minerale
În ceea ce priveşte activitatea de explorare şi administrare a resurselor
minerale, în anul 2018, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin serviciul
specializat va urmări:
• Întocmirea de documentaţii geologico-tehnice,
• Monitorizarea activităţilor de explorare.
Protecţia consumatorilor
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor CaraşSeverin acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează
vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.
Astfel,
obiectivele
Comisariatului
Judeţean
pentru
Protecţia
Consumatorilor Caraş-Severin vizează:
• Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse
periculoase sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa,
sănătatea sau securitatea,
• Soluţionarea cu celeritate a petiţiilor consumatorilor şi asociaţiilor
acestora,
• Creşterea nivelului de informare/educare a consumatorilor.
Activitatea de control a Serviciului Judeţean de Metrologie Legală
Caraş-Severin vizează, în principal, controale metrologice prin inspecţii şi testări
inopinate, autorizarea/avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru activităţile de
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verificare, reparare şi montare de mijloace de măsurare de interes public,
supravegherea pieţei pentru mijloacele de măsurare folosite in domenii de interes
public, precum și susţinerea unei politici active în domeniul calităţii, axată pe
dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii calităţii, precum şi pe stimularea
implementării de către operatorii economici a Sistemului de management al
calităţii.
Capitolul 3
Fonduri europene
În ceea ce priveşte „fondurile europene”, obiectivul Serviciului Afaceri
Europene, Relații Publice și Comunicare din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin vizează creșterea gradului de absorbție a fondurilor
comunitare, fondurilor naţionale şi a altor tipuri de finanţări.
La acest capitol, Consiliul Judeţean Caraş-Severin va urmări utilizarea
completă a fondurilor structurale şi a celor de finanţare a obiectivului cooperare
teritorială europeană, în susţinerea planurilor de dezvoltare regionale şi pregătire
pentru perioada de programare 2014-2020.
În vederea dezvoltării teritoriale, se va urmări creşterea capacităţii de
absorbţie a fondurilor europene prin implementarea de proiecte de dezvoltare
regională şi cooperare transfrontalieră. În cadrul acestui obiectiv vor implementa
astfel de proiecte autorităţi ale administaţiei publice locale.
Capitolul 4
Turism
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin Direcţia Patrimoniu îşi propune,
pentru anul 2018, să continue activitatea de promovare a turismului din Judeţul
Caraş-Severin, prin conceperea şi editarea de noi materiale de promovare turistică
a judeţului, participarea la acțiuni și târguri naționale și internaţionale de turism,
participarea la acţiuni in judeţ, târguri interne etc.
De asemenea, şi în anul 2018 va continua activitatea specifică de
organizare şi coordonare a activităţii de prevenire şi salvare în zona montană de
pe teritoriul Judeţului Caraş-Severin, activitatea de marcare a traseelor turistice,
dar şi specializarea personalului implicat în activităţile de salvare.
Capitolul 5
Muncă şi justiţie socială
Forţa de muncă
Pentru anul 2018, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Caraş–Severin a luat măsurile organizatorice pentru aplicarea, atât a măsurilor
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pasive - calculul şi acordarea indemnizaţiei de şomaj în funcţie de stagiul de
cotizare şi contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cât şi a celor active,
care conduc la crearea de noi locuri de muncă, la reconversie profesională, sau
cele prin care se oferă facilităţi pentru cei care angajează şomeri, cum sunt:
medierea, prin bursa locurilor de muncă care se adresează tuturor persoanelor
care caută un loc de muncă (bursa generală a locurilor de muncă), precum şi
absolvenţilor (bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi), reducerea şomajului
în rândul grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, prin stimularea angajatorilor care
încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ, şomeri peste 45 de ani sau şomeri
care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lunga
durata, şomeri care mai au cinci ani până la pensie, integrarea tinerilor în piata
muncii, mai cu seama a celor cu vârste cuprinse intre 16 si 25 ani, care nu au loc
de munca, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de
formare profesională (NEET) etc.
Având drept obiectiv creşterea gradului de ocupare şi scăderea reală a ratei
şomajului, în anul 2018, se va urmări creşterea ponderii măsurilor de stimulare a
ocupării în totalul cheltuielilor sociale de şomaj.
În acest sens, au fost elaborate programe speciale de ocupare cum sunt:
Programul de Ocupare a Forţei de Muncă, Planul de Formare Profesională,
Programul special pentru localităţi din mediul rural şi urban, Program special
pentru comunităţi cu număr mare de etnici de romi, Program de ocupare pentru
elevi şi studenţi în baza Legii nr. 72/2007, Program de ocupare a persoanelor
marginalizate în baza Legii nr. 76/2002.
Prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2018, s-a propus
încadrarea în muncă a unui număr de 3.775 şomeri, din care 2.945 persoane ca
urmare a acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante, iar 830
persoane vor fi încadrate prin aplicarea măsurilor active cu finanţare din bugetul
asigurărilor pentru şomaj.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş–Severin a urmărit şi urmăreşte
respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, la
supravegherii pieţei şi la relaţiile de muncă.
Pensii

În domeniul asigurărilor sociale, Casa Judeţeană de Pensii CaraşSeverin va urmări realizarea următoarelor obiective:
• Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi
imparţial în interesul cetăţenilor,
• Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii și
sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale,
• Eficientizarea activităţii de comunicare şi transparenţă.
Asistenţă socială
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin va
contribui, prin mijloacele specifice conferite de legislatia în vigoare, la:
6

• Asigurarea condiţiilor instituţionale şi financiare pentru susţinerea
familiilor tinere, reducerea abandonului copiilor şi combaterea violenţei în
familie,
• Creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea
standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate
copilului în dificultate,
• Finanţarea activităţii de asistenţă socială,
• Implementarea și monitorizarea activităţii de prestaţii şi servicii sociale,
• Incluziunea socială,
• Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor,
• Atestarea calificării – pregătire şi experienţă profesională – dobândite în
România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii
români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca
salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi este un alt obiectiv din acest
domeniu, avut în vedere de către Consiliul Județean Caraş-Severin, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Protecția copilului
Pentru anul 2018, programul de activitate al Consiliului Judeţean CaraşSeverin, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, are în
vedere punerea în aplicare a unor obiective care vizează:
• Continuarea descentralizării serviciilor,
• Creşterea responsabilizării comunităţilor locale în domeniul protecţiei
drepturilor copilului,
• Dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie în vederea
prevenirii abandonului de copii şi a reducerii instituţionalizării,
• Prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei în
familie,
• Prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă,
• Dezvoltarea alternativelor de tip familial şi asigurarea calităţii serviciilor de
specialitate oferite,
• Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a profesioniştilor,
precum şi a opiniei publice asupra importanţei creşterii, îngrijirii şi educării
copilului într-un mediu familial,
• Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor,
• Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale.
Pe lângă obiectivele enumerate Consiliul Judeţean Caraş-Severin,
Direcţia Generală de Dezvoltare şi-a propus, pentru protecţia copilului,
implicarea comunităţii locale în prevenirea şi controlul riscurilor sociale şi
promovarea sistematică a drepturilor copilului.
Şi în domeniul social, activitatea din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin, se va materializa prin urmărirea modului de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, precum și prin
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organizarea și participarea la activitățile comisiilor și comitetelor organizate prin
Ordin al Prefectului.
Dialog social și parteneriat
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin va contribui, prin
serviciile de specialitate, la:
• Realizarea, în continure, la nivel instituţional, a dialogului social, prin
implicarea partenerilor sociali (sindicate, patronate, ONG-uri) în actul
decizional,
• Atragerea societății civile în activități care au legătură cu afacerile europene.
Capitolul 6
Educaţie
Pornind de la Programul de Guvernare, la nivelul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Caraş-Severin sunt în atenţie o serie de obiective ce vizează:
• Creşterea performanţei sistemului de învăţământ,
• Formarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea
personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot
parcursul vieţii,
• Implementarea unor programe care să permită condiţii de dezvoltare şi
formare a copiilor, de la naştere şi până la majorat, indiferent de statutul
social al familiilor din care provine copilul, sex, religie, etnie, capacităţi
psiho-motorii etc,
• Corelarea învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele agenţilor
economici,
• Susţinerea politicilor educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care să
asigure completarea programelor şcolare aprobate; Promovarea educaţiei
complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură
civică, antreprenorială, prin sport etc),
• Învăţământ şi educaţie pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile
dezavantajate,
• Trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii la un
curriculum flexibil centrat pe formarea de competenţe relevante pentru
piaţa muncii, pentru dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi
a celei de adaptare la situaţii noi,
• Accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii în educaţie,
• Diminuarea abandonului şcolar şi a absenteismului din învăţământul
obligatoriu. Creşterea numărului de absolvenţi de studii liceale,
• Stimularea învăţării informatizate,
• Cuprinderea copiilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile în
învăţământul special sau de masă,
• Aplicarea corectă a procedurilor de evaluare şi monitorizarea desfăşurării
examenelor,
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• Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă,
• Promovarea programului „Şcoala de după şcoală”,
• Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de
asistenţă psiho-pedagogică,
• Diminuarea violenţelor din şcoală şi în proximitatea ei,
• Învăţarea pe tot parcursul vieţii,
• Susţinerea formării continue a cadrelor didactice şi stabilirea de criterii
relevante de evaluare a cadrelor didactice,
• Aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul salarizării personalului din
sistemul de învăţământ preuniversitar din judeţ, susţinerea parteneriatelor
şcoală-comunitate locală cu implicarea cadrelor didactice în susţinerea
problemelor comunităţii,
• Formarea continuă a managerilor şcolari din sistemul de învăţământ;
Profesionalizarea şi depolitizarea carierei manageriale în educaţie prin
măsuri la nivel local, din perspectiva descentralizării sistemului naţional de
educaţie,
• Reabilitarea şcolilor astfel încât toate unităţile de învăţământ să poată
obţine autorizare sanitară până la începerea anului şcolar 2018-2019,
• Achiziţionarea de rechizite şcolare ce vor fi acordate elevilor din
învăţământul de stat, primar şi gimnazial cursuri de zi in anul şcolar 20182019,
• Reorganizarea reţelei şcolare şi asigurarea transportului şcolar, în funcţie
de necesităţile şi specificul zonei/judeţului.
Şi în domeniul educaţiei, activitatea Serviciului Dezvoltare Economică şi
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Instituţiei
Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, se va materializa prin urmărirea respectării
aplicării legislației în cee ce privește drepturile elevilor și cadrelor didactice.
Capitolul 7
Sănătate
În ceea ce priveşte asistenţa medicală, Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Caraş-Severin, va desfăşura activităţi pentru:
• Imbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de sănătate,
• Creşterea calităţii actului medical.
Şi în domeniul sănătăţii, activitatea Serviciului Dezvoltare Economică şi
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Instituţiei
Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, va consta în monitorizarea instrumentelor
care asigură calitatea serviciilor de sănătate/siguranţa pacienţilor, precum și în
monitorizarea programelor naţionale de sănătate.
De asemenea, în domeniul sănătăţii publice Direcţia de Sănătate Publică
a Judeţului Caraş-Severin, va desfăşura activităţi pentru:
• Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile,
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Implementarea Programului Naţional de Imunizări,
Autorizarea unităţilor medicale din punct de vedere sanitar,
Monitorizarea calităţii şi igienei mediului,
Monitorizarea protecţiei angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în
muncă,
• Monitorizarea şi verificarea respectării legislaţiei în domeniul produselor
alimentare,
• Controlul şi aplicarea condiţiilor igienico-sanitare în cadrul instituţiilor de
învăţământ şi protecţia copilului,
• Aplicarea măsurilor legale în domeniul siguranţei şi protecţiei radiaţiilor
nocive,
• Inspecţia Sanitară de Stat.
Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Caraş-Severin va urmări, pe
parcursul anului 2018 asigurarea continuităţii şi funcţionalităţii sistemului de
asigurări sociale de sănătate, pe teritoriul Judeţului Caraş-Severin, prin
îndeplinirea atribuţiilor de către serviciile de specialitate şi anume:
• Contractarea serviciilor medicale pe baza principiilor necesităţii,
posibilităţii şi acoperirii teritoriului judeţului,
• Controlul serviciilor medicale oferite asiguraţilor,
• Rambursarea serviciilor medicale prestate către asiguraţi de către furnizorii
de servicii medicale,
• Realizarea veniturilor la bugetul asigurărilor de sănătate,
• Eliberarea/utilizarea cardului național și a cardului european.
•
•
•
•

Capitolul 8
Administraţie Publică. Politici regionale
În anul 2018 Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin prin
Serviciul Afaceri Europene, Relații Publice și Comunicare şi-a propus ca obiectiv
general simplificarea și armonizarea legislației administrației publice;
modernizarea administrației publice. De asemenea, obiectivele specifice sunt
următoarele:
• Monitorizarea aplicării acquis-ului la nivelul autorităţilor locale,
• Implementarea măsurilor din Strategia pentru Consolidarea Administrației
Publice, adaptate nevoilor locale
De asemenea, prin Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării
Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ din cadrul Instituţiei
Prefectului – Judeţul Caraş-Severin se va ocupa de coordonarea activităţilor
referitoare la respectarea legalităţii actelor şi contencios administrativ, care se
realizează în principal prin aplicarea actelor normative.
Dezvoltarea corelată a zonelor urbane şi rurale, precum și acordarea de
sprijin pentru implementarea Master Planului apă – canal şi Master Planului de
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deşeuri pentru Judeţul Caraş-Severin sunt obiective majore ale Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, Direcţia Tehnică.
Tot în anul 2018, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin serviciul de
specialitate va desfăşura lucrări privind actualizarea planurilor urbanistice
generale şi a regulamentelor locale de urbanism şi se va ocupa de emiterea şi
procesarea actelor solicitate în domeniul urbanismului.
În ceea ce priveşte dezvoltarea zonelor urbane, autorităţile publice locale
din Judeţul Caraş-Severin vor desfăşura activităţi în diferite domenii de
activitate: turism, muncă și asistență socială, educație, sănătate, administrație
publică, agricultură, mediu, ape, transport, cultură, sport etc.
Capitolul 9
Agricultură şi dezvoltare rurală
Pornind de la obiectivele programului de guvernare care vizează asigurarea
securităţii alimentare naţionale, creşterea competitivităţii produselor
agroalimentare pe piaţa europeană şi globală în vederea echilibrării balanţei
comerciale agricole, creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene
destinate finanţării domeniilor specifice, susţinerea financiară şi fiscală a
agriculturii prin programe multianuale, eficientizarea structurilor de piaţă agricole
şi agroalimentare, accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a
serviciilor din spaţiul rural, modernizarea şi extinderea infrastructurii de
îmbunătăţiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice, Direcţia
pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin şi-a stabilit, pentru anul 2018,
propriile direcţii de acţiune.
O primă direcţie de acţiune se referă la implementarea politicilor
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de conservare a fondului funciar
prin urmărire respectării legislaţiei referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul
agricol, verificarea dosarelor şi întocmirea autorizaţiilor de scoatere din circuitul
agricol, întocmirea Situaţiei Statistice a Terenurilor, pe grupe de producători şi
categorii de folosinţă, întocmirea Situaţiei Statistice AGR 2A privind suprafaţa
productivă de primăvară în anul 2018, întocmirea Situaţiei Statistice AGR 2B
privind suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor,
amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi în anul
2018.
Conform Ordinului 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vănzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, Direcţia pentru
Agricultură Judeţeană emite avizul final necesar încheierii contractului de
vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan cu suprafaţă de pănă la 30
de hectare inclusiv, respectiv avizul negativ.
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Luând în considerare prevederile Programului de guvernare a capitolul
Politici agricole și de dezvoltare rurală sunt prevăzute următoarele ajutoare de
minimis după cum urmează:
- Ajutor de minimis pentru programul de susținere pentru produse deficitare, între
care și acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spații protejate, programul
de sprijin pentru tomate , început în anul 2017, continuă și în anul 2018;
- Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de
porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc;
- Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de
ovine și caprine pentru comercializarea lânii.
Încurajarea agriculturii de nişă - agricultura ecologică şi produsele
tradiţionale - reprezintă un obiectiv important, susținut prin promovarea
produselor tradiţionale cărăşene şi creşterea ponderii acestora în rândul
produselor comercializate de către fermieri şi prin înlesnirea înregistrării
operatorilor din agricultura ecologică, indiferent de domeniul de activitate.
Conceptul de securitate alimentară are un caracter multidimensional, fiind
influenţat, în principal, de următorii factori: performanţele sectorului agroalimentar, mediul socio-economic, protecţia socială şi sănătatea. Pentru atingerea
acestui obiectiv, se va urmări întărirea coordonării precum şi creşterea gradului
de implicare în acţiuni specifice la nivel judeţean. Pentru asigurarea securităţii
alimentare naţionale trebuie avută în vedere creşterea şi diversificarea producţiei
agricole.
Prin reforma politicii agricole comune este încurajată practicarea unei
agriculturi ecologice prin aplicarea unor practici agricole prietenoase faţă de
mediul înconjurător.
Implementarea oricăror politici agricole nu poate fi realizată fără un pachet
financiar corespunzător, adaptat nevoilor de finanţare specifice fiecărui domeniu
de activitate.
Activităţile pe care Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale Caraș-Severin le va desfăşura în anul 2018 vor fi orientate spre
promovarea programelor de cofinanţare externă şi monitorizarea implementării
proiectelor finanţate.
Oficiul Fitosanitar Caraş-Severin îşi propune derularea activităţii de
control asupra produselor, efectuarea de teste, verificări, sondaje pentru a urmări
apariţia şi evoluţia unor boli şi dăunători, precum şi luarea de măsuri în vederea
comercializării corespunzătoare a produselor de uz fitosanitar.
Pentru anul 2018, activitatea Oficiului Județean de Zootehnie CaraşSeverin va consta în coordonarea activităţii de ameliorare şi reproducţie în
zootehnie. De asemenea, o alta latură a activității vizează domeniul apiculturii.
Din punct de vedere tehnic, principalul obiectiv al Direcţiei Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin constă în
supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale.
Alte obiective vizează:
• Expertiza sanitară veterinară a furajelor,
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• Supravegherea sanitară veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi
comercializează produse medicinale veterinare,
• Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor,
• Siguranţa alimentelor de origine animală şi nonanimală.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin urmăreşte,
pe perioada anului 2018, realizarea următoarelor obiective:
• Întocmirea cadastrului sistematic și definitivarea aplicării legilor
proprietății,
• Publicitate imobiliară.
Capitolul 10
Mediu, ape şi păduri
Mediu
În ceea ce privește domeniul gestionării infrastructurii de apă și apă uzată,
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin intermediul Direcţiei Tehnice şi-a
propus pentru anul 2018:
• Introducerea standardelor de calitate pentru serviciile de utilități publice,
• Acordare de consultanţă şi sprijin în accesarea surselor de finanţare pentru
diverse proiecte din cele 7 domenii SCUP, de către consiliile locale.
De asemenea, și Comisariatul Judeţean Caraş-Severin al Gărzii
Naţionale de Mediu acţionează în acest domeniu. Astfel, printre obiectivele
avute în vedere se află:
• Managementul resurselor de apă,
• Ameliorarea mediului în zonele urbane şi rurale.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin acţionează pentru a
proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor
viitoare un mediu curat şi sănătos, în armonie cu dezvoltarea economică şi
progresul social.
Acţiunile agenţiei se concretizează prin coordonarea implementării
eficiente şi monitorizarea implementării legislaţiei privind protecţia mediului la
nivelul judeţului Caraş-Severin.
Astfel, printre acestea se află:
• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru îndeplinirea, până în
2020, a angajamentelor asumate de România pentru implementarea
pachetului Energie - schimbări climatice,
• Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de interes
comunitar şi stabilirea sistemului de monitorizare a stării de conservare a
acestora,
• Planificarea strategică la nivel județean a gestionării deşeurilor pentru
completarea/realizarea investiţiilor necesare îndeplinirii obiectivelor
europene în domeniu,
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• Accelerarea realizării sistemelor integrate a deşeurilor, inclusiv prin
îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene,
• Creşterea cantităţii de deşeuri intrate în circuitul de reciclare – valorificare,
• Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul managementului
chimicalelor,
• Imbunatatirea si implementarea planului local de management al
deseurilor,
• Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului,
• Realizarea şi urmărirea strictă a programului de monitorizare a calităţii
aerului şi a radioactivităţii mediului,
• Reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii în zonele rezideniale,
• Controlul poluării industriale,
• Protecţia solului şi a subsolului.
Pentru protejarea mediului înconjurător acţionează şi Comisariatul
Judeţean Caraş-Severin al Gărzii Naţionale de Mediu. Astfel, printre
obiectivele avute în vedere se află:
• Managementul durabil al resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii,
• Îmbunătăţirea şi implementarea planului local de management al
deşeurilor,
• Îmbunătăţirea calităţii aerului,
• Controlul poluării industriale,
• Prevenirea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de
siguranţă al populaţiei,
• Verificarea respectării aplicării legislaţiei de mediu,
• Educaţie, cercetare şi societatea civilă și colaborare internațională,
• Extinderea cooperării şi dialogului cu societatea civilă şi cu celelalte
instituţii ale statului.
Alte obiective ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
urmăresc:
• Monitorizarea aplicării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, pe
baza unor indicatori cuantificabili,
• Întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene și naționale,
• Conştientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia mediului, promovarea
educaţiei ecologice și dinamizarea comunicării cu societatea civilă,
• Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor autorităţilor administraţiei publice
locale cu privire la îmbunătățirea calității vieții în cadrul comunităților.
De asemenea, Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor
Publice Deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul CaraşSeverin va monitoriza elaborarea și aplicarea Planului de menținere a calități
aerului pentru Județul Caraș-Severin, iar Consiliul Judeţean Caraş-Severin va
urmări aplicarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului, în
conformitate cu obligaţiile asumate în cadrul negocierilor de aderare pentru
Capitolul 22 Mediu.
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Ape

În anul 2018, Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin va
monitoriza şi controla sistemul de gospodărire a apelor din judeţ şi va derula
lucrări de aparare, la nivelul judetului impotriva inundatiilor.
Păduri
Dezvoltarea durabilă a pădurilor este obiectivul major pe care îl are în
vedere atât Direcţia Silvică Reşiţa cât şi Garda Forestieră Județeană CarașSeverin.
De asemenea, Direcţia Silvică Reşiţa se va preocupa, în cursul anului 2018
și de evaluarea masei lemnoase şi de valorificarea tuturor produselor pădurii.
Îmbunătățiri funciare
Pentru anul 2018, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare,
Unitatea de Administrare Caraş-Severin are în vedere următoarele obiective:
• Exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare,
• Emiterea avizelor tehnice şi de specialitate în vederea construirii în
amenajările de îmbunătăţiri funciare,
• Pregătirea şi actualizarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile
hidrotehnice.

Capitolul 11
Energie
În anul 2018, E-Distribuţie Banat - Zona MT JT Timișoara are în
vedere dezvoltarea şi modernizarea reţelelor şi echipamentelor electrice, prin:
• Modernizări/reconstrucţii LEA MT,
• Modernizări/reconstrucţii LES MT,
• Modernizări echipamente,
• Reconstrucţie LES JT,
• Modernizări LEA JT.
Capitolul 12
Infrastructura de transport
Transport rutier
Pentru anul 2018, pe raza Judeţului Caraş-Severin, pentru a se asigura
desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului rutier, Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Timişoara a propus următoarele obiective:
• Stabilizare și consolidare versanți pe DN 57 km 4+093 – km 93+000, sector
în jud. Caraș-Severin km 63+600 – km 93+000 (proiectare, execuţie);
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• Consolidare DN 57 km 137+500 – km 152+990, Nicolinț - Oravița
(proiectare, execuție);
• Consolidare DN 57 km 152+990 – km 200+745, Oravița – Moravița,
sector în jud. Caraș-Severin km 152+990 – 177+250 (proiectare, execuție);
• Consolidare corp drum DN 57B km 8+850 (expertiză tehnică, studiu
geotehnic, D.A.L.I.);
• Consolidare corp drum DN 57B km 9+960 (proiectare, execuție);
• Consolidare DN 67D km 103+000 – km 103+850 (proiectare, execuție);
• Consolidare DN 67D km 76+830 – km 108+390 (cu înreruperi) Valea
Cernei – Băile Herculane, sector în jud. Caraş – Severin km 89+700 – km
108+211 (proiectare, execuţie);
• Pod pe DN 6 km 393+364 (D.A.L.I.);
• Pod pe DN 68 km 35+645 (expertiză, D.A.L.I., proiect tehnic, execuţie);
• Pod pe DN 68 km 6+457 (proiect tehnic, execuţie);
• Pod pe DN 57 km 144+800 (expertiză tehnică, D.A.L.I., proiect tehnic,
execuţie);
• Întreținere periodică drumuri (reciclare, covoare asfaltice, straturi
bituminoase foarte subțiri, tratamente bituminoase).
Pe rețeaua de drumuri naţionale, de pe raza Judeţului Caraş-Severin vor fi
efectuate atât lucrări de întreținere curentă pe timp de vară cât și lucrări de
întreținere curentă pe timp de iarnă.
În cursul anului 2018, Consiliul Judeţean Caraş-Severin prin Direcţia de
de Drumuri Județene va continua execuţia unor lucrări de drumuri (reţea drumuri
judeţene) finanţate din alocaţii prin Programului Național de Dezvoltare Locală,
aprobat de OUG 28/2013 și execuția unor lucrări de reparaţii capitale aferente
activelor fixe a căror finanţare s-a asigurat prin HG nr.468/2016, HG nr.
752/2016 şi HG 975/2016
Se va acorda atenţie asigurării siguranţei circulaţiei pe întreaga reţea și
anume:
• lucrări de întreţinere curentă drumuri pietruite,
• lucrări de întreţinere curentă drumuri modernizate,
• lucrări de întreţinere periodică – covoare bituminoase și ranforsare sistem
rutier – intravilan localități.
În anotimpul rece se va asigura circulaţia în bune condiţii la nivelul întregii
reţele de drumuri judeţene.
Consiliul Judeţean Caraş-Severin prin Direcția de Drumuri Județene și
Direcţia Tehnică va continua eliberarea actelor necesare în domeniul transportului
şi autorizarea de transport, precum și activitatea de urmărire lucrări drumuri și
poduri.
Transport feroviar
Pentru anul 2018, obiectivul CNCF “CFR” SA – Sucursala Regională
CF Timișpara va consta în reabilitare și modernizare linii și stații CF, aflate pe
raza Județului Caraș-Severin.
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Capitolul 13
Comunicaţii
În anul 2018, Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin prin
Serviciul Afaceri Europene, Relații Publice și Comunicare şi-a propus ca
obiective:
• Operaționalizarea conceptului de ghișeu unic,
• Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ.
Capitolul 14
Afaceri interne
Poliție
Pentru anul 2018, unul dintre obiectivele majore ale Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Caraş-Severin, este creşterea gradului de siguranţă pentru
cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală și
siguranţa rutieră.
Alte obiective importante ale acestei instituții, pentru acest an sunt:
• Destructurarea grupărilor infracţionale,
• Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a
infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia
intereselor financiare ale Uniunii Europene,
• Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a
structurilor inspectoratului.
Combaterea traficului cu fiinţe umane și conştientizarea pericolului pe care
îl reprezintă acest fenomen, alături de dezvoltarea serviciilor de integrare pentru
beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală în România
în Regiunea de Vest sunt obiective avute în vedere de către Instituția Prefectului
– Județul Caraș-Severin, Serviciul Afaceri Europene, Relații Publice și
Comunicare.
Jandarmi
Inspectoratul de Jandarmi Județean “Gl. Bg. Vasile Zorzor” CaraşSeverin, va urmări în cursul acestui an:
• Creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică, în beneficiul
cetățeanului,
• Creșterea nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor din
aria de competență.
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Poliţia de Frontieră
În anul 2018, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin va
pune accent pe:
• Combaterea criminalităţii transfrontaliere,
• Prevenirea şi combaterea corupției,
• Creşterea gradului de siguranţă și protecție pentru cetăţeni,
• Politica de cooperare,
• Managementul instituțional.
Situaţii de Urgenţă
În ceea ce priveşte serviciul de urgenţă, pentru anul 2018, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin va
întreprinde acțiuni și măsuri în cadrul următoarelor obiective:
• Desfăşurarea pregătirii în comun a Structurilor Sistemului Judeţean pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă;
• Creşterea gradului de profesionalism şi operativitate la intervenţii şi
misiuni, a subunităţilor de intervenţie;
• Asigurarea coordonării, îndrumării şi controlului tehnic de specialitate al
activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă atât în ceea ce
priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor, cât şi măsurilor de protecţie
civilă.
În domeniul situaţiilor de urgenţă, Instituţia Prefectului Judeţul CaraşSeverin prin Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor
Publice Deconcentrate va elabora lucrări pe linie de prevenire şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă și va organiza fluxul informaţional în situaţii de urgenţă şi
va informa în timp util Ministerul Afacerilor Interne, asupra producerii unui
eveniment deosebit pe raza judeţului.
Antidrog
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin
are ca obiectiv prioritar pentru anul 2018 implementarea la nivelul Judeţului
Caraş-Severin a Strategiei Naţionale Antidrog. Astfel, se vor desfăşura activităţi
pentru:
• Combaterea consumului de droguri,
• Prevenirea consumului de droguri (educație, tineret și sport),
• Construcţia unui sistem de securitate socială activă pentru tineri,
• Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei,
• Asistența integrată a consumatorilor de droguri.
Servicii publice comunitare - paşapoarte, permise, înmatriculări, documente
de identitate
În anul 2018, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi
Evidenţa Paşapoartelor Simple Caraş-Severin şi Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Caraş-Severin
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vor urmări derularea în bune condiţii a procedurii de eliberare a paşapoartelor
simple şi a permiselor de conducere, creşterea gradului de informare a cetăţenilor
şi asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniu.
Tot în anul 2018, activitatea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, va consta în:
• Coordonarea și controlul activităţii serviciilor publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor din judeţ,
• Coordonarea şi îndrumarea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea
înfiinţării de s.p.c.l.e.p.-uri,
• Coordonarea şi îndrumarea activităţilor de emitere în bune condiţii a
certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător
şi a altor activităţi pe linia de specialitate,
• Respectarea principiului transparenţei şi acordarea de sprijin real
cetăţenilor.
Capitolul 15
Politică externă
Stimularea diferitelor forme de cooperare a autorităţilor publice locale cu
entităţi similare din străinătate, promovarea intereselor economice şi comerciale
ale judeţului, precum și planificarea anuală a activității de afaceri europene și
relații externe sunt obiectivele Serviciului Afaceri Europene, Relații Publice și
Comunicare din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin.
În anul 2018, Consiliul Judeţean Caraş-Severin va urmări:
• Promovarea obiectivelor și intereselor Judeţului Caraş-Severin pe plan
extern,
• Consolidarea cooperărilor bilaterale existente și promovarea de noi relații
de colaborare,
• Consolidarea dimensiunii economice a relațiilor externe,
• Asigurarea unei conduite active în cadrul organizațiilor internaționale în
care județul Caraș-Severin este membru.
Capitolul 16
Cultură. Minorităţi
Cultură
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin şi-a propus pentru
anul 2018 realizarea următoarelor obiective:
• Protejarea patrimoniului cultural naţional imobil şi mobil;
• Promovarea valorilor culturale româneşti - susţinerea agendei culturale
judeţene şi a calendarului propriu de manifestări,
• Aniversarea centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
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Minorităţi
În ceea ce priveşte minorităţile, obiectivul general al Serviciului Afaceri
Europene, Relații Publice și Comunicare din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin vizează continuarea şi consolidarea protecţiei sectoriale a
drepturilor minorităţilor naţionale, în acord cu cerinţele integrării României în
Uniunea Europeană.
Obiectivul specific se referă la asigurarea drepturilor minorităților naționale
Capitolul 17
Sport și tineret
Sport

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin îşi propune,
pentru anul 2018, atingerea următoarelor obiective:
• Implementarea, la nivel judeţean, a Strategiei generale a organizării şi
dezvoltării activităţii sportive,
• Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea
şi promovarea activităţilor sportive,
• Colaborarea cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor
locale pentru activitatea sportivă de performanţă din judeţ,
• Colaborarea cu alte instituţii pentru atragerea de venituri,
• Organizarea activităţii de îndrumare şi control a structurilor sportive din
judeţ,
• Organizarea, inventarierea şi evidenţa patrimoniului sportiv din judeţ şi a
instalaţiilor specifice,
• Susţinerea dezvoltării continue şi funcţionării permanente a sistemului
naţional de educaţie fizică şi sport,
• Asigurarea derulării, în plan judeţean, a Programului „Sportul pentru Toţi”,
• Organizarea activităţii de secretariat a comisiei judeţene de combatere a
violenţei în sport; sprijinirea activităţii de prevenire şi combatere a
dopajului în sport,
• Organizarea de acţiuni cu conţinut metodic, în scopul formării şi
perfecţionării pregătirii profesionale a specialiştilor din domeniu.
Tineret
Pe parcursul anului 2018, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Caraş-Severin va avea în vedere următoarele obiective:
• Susţinerea tinerilor din Judeţul Caraş-Severin prin organizarea concursului
local de proiecte de tineret și colaborarea şi acordarea de consultanţă
organizaţiilor de şi pentru tineret,
• Implicarea tinerilor în viaţa publică,
• Reorganizarea şi expansiunea centrelor de informare şi consultanţă pentru
tineri.
20

Capitolul 18
Diaspora
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin reprezentanţii săi, îşi propune ca
obiectiv promovarea intereselor și identității românilor din afara granițelor, prin
colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în ceea ce privește
comunităţile româneşti de peste hotare, fie că vorbim despre diaspora de
mobilitate, fie de minorităţile din jurul graniţelor.
Capitolul 19
Alte activități
Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare
Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate va monitoriza
activitatea desfăşurată de către serviciile publice deconcentrate prin realizarea
“Programului anual orientativ de dezvoltare economică şi socială a judeţului
Caraş-Severin”, a “Informărilor trimestriale cu privire la stadiul îndeplinirii
obiectivelor cuprinse în Programul anual orientativ de dezvoltare economică şi
socială al Judeţului Caraş-Severin”, precum şi prin realizarea documentării
necesare şi întocmirea “Raportului anual privind starea economico-socială a
Judeţului Caraş-Severin”.
De asemenea, programul anual al Direcţiei Judeţene de Statistică CaraşSeverin a fost realizat în strânsă corelaţie cu Programul Statistic Naţional Anual,
elaborat de Institutul Naţional de Statistică și vizează Asigurarea informaţiilor
statistice oficiale corespunzător nevoilor nationale şi Sistemului Statistic Naţional
în convergenţă cu Programul Statistic European.
PREFECT,
Matei LUPU

Întocmit: Cosmina BRUMARIU
Diana APOPI
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