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PLAN ANUAL DE ACȚIUNI 

aferent anului 2020, pentru realizarea în 

Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 

 

Contextul economic al Judeţului Caraș-Severin 
 

Indicele de al producţiei industriale realizate în anul 2019, a fost de  96,5% faţă de 2018, aceasta însemnând o scădere cu 3,5%, a 
volumului  producţiei industriale. 

Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, în anul 2019 faţă de anul  precedent a fost de 101,6%. 
Firmele cu sediul în Judeţul Caraş-Severin, în primele 10 luni din 2019, au  exportat mărfuri în valoare de 308,7,2 milioane euro şi au 

importat în valoare de 230,9 milioane euro, exportul depăşind importul cu 77,8 milioane euro. 
Câştigul salarial mediu nominal brut pe economie, în luna decembrie 2019 a fost de 5.465 lei, iar cel net de  3.340 lei.  
La nivel de judeţ, câştigul salarial mediu nominal brut înregistrat în luna decembrie 2019, a fost de 4.288 lei, iar cel net de 2.617 lei. 
Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2019 în Judeţul Caraş-Severin, a fost de 54.785 persoane. În activitatea de agricultură, 

vânătoare şi servicii anexe efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2019 a fost de 2.507 persoane, în industrie şi construcţii a fost de 
20.337 persoane iar în activitatea de servicii 31.94 persoane. 

Numǎrul mediu al pensionarilor în Judeţul Caraş-Severin, în trimestrul  III 2019 a fost de 71.481 persoane, iar pensia medie lunară de 
1.242 lei.  

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii 
decembrie 2019 în  Judeţul Caraş-Severin a fost de 3.345 persoane (cu 24 şomeri mai puțini decât la  sfârşitul lunii noiembrie 2019).  

Rata şomajului pentru Judeţul Caraş-Severin, a fost la sfârşitul lunii decembrie 2019 de 3,1%, mai mică cu 0,1%  decât cea 
înregistrată la sfârşitul lunii  noiembrie 2019. 

La nivel naţional, rata şomajului la sfârşitul lunii decembrie 2019, a fost  de 3,0%, egală cu cea de la sfârşitul lunii noiembrie 2019. 
Numǎrul locuinţelor terminate în cursul trimestrului III 2019 a fost de 42, din care, în mediul urban 24 locuinţe şi 28 locuinţe în mediul 

rural. Numărul total de locuinţe terminate în primele 3 trimestre ale anului 2019 a fost de 97. 
În luna decembrie 2019, în Judeţul Caraş-Severin s-au eliberat un număr de 4 autorizaţii de construire, cu una mai puţin decât in 

decembrie 2018. 
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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 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 2020, se regăsesc detaliat, pe acţiuni concrete, cu termene şi responsabilităţi, în capitolele 
următoare. 

 
Politici sectoriale 

 
I. Afaceri interne 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 Poliție   

 Creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, 
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră 

  

1  Continuarea activităților de menținere a ordinii publice în sistem integrat, conform 
prevederile OMAI 60/2010 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
 Caraş-Severin 

31.12.2020 

2  Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin SNUAU 112  IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 
3  Derularea de acţiuni preventive pentru combaterea infracţiunilor în zona instituţiilor 

de învăţământ preuniversitar 
IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

4  Desfășurarea de acțiuni în vederea combaterii infracționalității contra persoanei și a 
patrimoniului în mediul rural 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

5  Desfășurarea de acțiuni în vederea prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori 
din fondul forestier și a braconajului piscicol 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

6  Organizarea de acţiuni care vor viza combaterea principalelor cauze generatoare de 
accidente de circulaţie rutieră în zonele şi intervalele orare care prezintă cel mai 
ridicat risc  

IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

 Prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere. 
Destructurarea grupărilor infracţionale 

  

7  Activităţi specifice pentru destructurarea grupărilor infracţionale care pot genera 
conflicte stradale de impact şi a celor care comit infracţiuni grave sau cu moduri de 
operare deosebite 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

8  Punerea în executare cu operativitate a mandatelor şi sentinţelor penale, 
localizarea, prinderea şi încarcerarea persoanelor urmărite in temeiul legii. 
Identificarea cu operativitate a persoanelor dispărute, in special a minorilor 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

 Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a 
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infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia 
intereselor financiare ale Uniunii Europene 

9  Organizarea de acţiuni în domeniul evaziunii fiscale IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 
10  Organizarea de acţiuni  pentru prevenirea şi combaterea  ilegalităţilor din domeniul 

vamal  și a contrabandei cu produse din tutun 
IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi 
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a 
structurilor inspectoratului 

  

11  Implementarea programului de investiții prin.  
- creșterea gradului de mobilitate necesar îndeplinirii misiunilor de ordine și 
siguranță publică, 
- asigurarea condiţiilor corespunzătoare de funcţionare a sediilor de poliţie,  
- îmbunătăţirea gradului de dotare cu mijloace specifice etc 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

12  Informarea opiniei publice prin realizarea de ştiri, comunicate de presă privind 
activităţile desfăşurate de structurile inspectoratului, precum şi realizarea de 
materiale informative cu specific de prevenire destinate pregătirii antivictimale a 
populaţiei etc. şi transmiterea acestora către jurnaliştii acreditaţi, precum şi 
publicarea pe site-ul instituţiei   

IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

13  Informarea autorităţilor publice locale cu privire la evoluţia criminalităţii, cauzele şi 
condiţiile care generează fenomenul infracţional şi măsurile luate în vederea 
reducerii acestuia 

IPJ Caraş-Severin 31.12.2020 

 Combaterea traficului cu fiinţe umane și de conştientizare a pericolului pe care 
îl reprezintă acest fenomen 

  

14  Realizarea cooperării şi interoperativităţii între membrii Reţelei interinstituţionale 
împotriva traficului de persoane prin intermediul Instituţiei Prefectului, care are 
calitatea de raportor judeţean 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, Serviciul 
Afaceri Europene, Relații Publice 

și Comunicare 

La solicitare 

15  Soluţionarea punctuală a cazurilor de trafic de persoane Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC  

La nevoie 

16  Realizarea de campanii de informare şi conştientizare a pericolului pe care îl 
reprezintă acest fenomen având ca grupuri ţintă persoanele cele mai vulnerabile 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

La solicitarea Centrului Regional sau a 
societății civile 

 Jandarmi     

 Asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine publică    

17  Asigurarea cadrului dispozițional pentru planificarea, organizarea și executarea 
misiunilor de ordine publică 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean „Gl. bg. Vasile Zorzor” 

Caraş-Severin 

Trimestrial 

18  Asigurarea  cadrului dispozițional pentru planificarea, organizarea și executarea 
misiunilor în baza protocoalelor/ planurilor de cooperare/ colaborare 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

19  Realizarea unei estimări judicioase a efectivelor necesare pentru executarea 
misiunilor în situaţia solicitărilor de efcetive  în sprijin sau pentru preluarea misiunilor 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

20  Executarea de controale tematice şi inopinate pe segmentul ordinii publice IJJ Caraş-Severin Trimestrial 
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21  Punerea în aplicare a dispoziţiilor/planurilor de măsuri/ concepţiilor de acţiune în 
domeniul ordinii 
publice transmise de eşalonul superior 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

 Asigurarea eficenţei activităţii de prevenire şi combatere a faptelor antisociale   

22  Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de constatare/ sancţionare a faptelor de 
natură penală/contravenţională, precum şi verificarea rapoartelor întocmite cu 
această ocazie, precum şi creşterea prezenţei în zonele publice cu potenţial 
criminogen, instituţii de învăţământ, mediu rural şi silvic 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

23  Coordonarea, sprijinul şi îndrumarea activităţii de punere în executare a mandatelor 
de aducere 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

24  Coordonarea activităţilor preventiv-educative desfăşurate de personalul I.J.J. Caraş-
Severin 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

25  Participarea la executarea de controale tematice şi acţiuni de sprijin şi îndrumare 
vizând activitatea de  prevenire şi combatere a faptelor antisociale desfăşurată  de 
personalul I.J.J. Caraş-Severin 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

 Asigurarea capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie antiteroristă şi 
acţiuni speciale 

  

26  Identificarea eventualelor neajunsuri care pot afecta timpul de răspuns a structurilor 
antiteroriste şi de acţiuni speciale şi iniţierea demersurilor pentru soluţionare, 
precum şi reducerea timpului mediu de răspuns şi creşterea calităţii de intervenţie 
de ordine publică, antiteroristă şi contrateroristă 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

27  Consolidarea cooperării cu celelalte instituţii cu competenţe în domeniu IJJ Caraş-Severin Trimestrial 
 Creşterea nivelului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din 

competenţă 
  

28  Monitorizarea permanentă a activităţilor desfăşurate în obiective şi zona adiacentă 
acestora, pentru prevenirea şi combaterea faptelor cu caracter infracţional sau 
contravenţional 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

29  Asigurarea eficienţei dispozitivelor adoptate, concomitent cu menţinerea la nivelul 
minim al incidentelor de securitate produse la obiectivele din responsabilitatea I.J.J. 
CS 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

30  Coordonarea activităţilor privind planificarea, organizarea şi executarea 
misiunilor/activităţilor pe linie de pază a transporturilor cu caracter special 

IJJ Caraş-Severin Trimestrial 

 Creşterea gradului de integrare a suportului informaţional în cadrul procesului 
de instituire a pazei şi centrarea întregii strategii de pază a obiectivelor 
transporturilor şi conductelor magistrale de transport produse petroliere din 
responsabilitate 

  

31  Efectuarea analizelor de risc la securitate fizică potrivit cadrului normativ în vigoare IJJ Caraş-Severin Semestrial 
32  Implementarea măsurilor propuse pentru diminuarea /eliminarea 

ameninţărilor/vulnerabilităţilor deţinute de fiecare structură 
IJJ Caraş-Severin Semestrial 

 Dezvoltarea şi implementarea unei strategii instituţionale destinate creşterii 
gradului de conştientizare a rolului, locului şi avantajelor nete oferite de 
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sistemele tehnice de securitate 

33  Intensificarea demersurilor în vederea implementării de către beneficiarii de pază a 
sistemelor tehnice de securitate 

IJJ Caraş-Severin Semestrial 

34  Operaţionalizarea dispeceratelor de monitorizare zonale şi conectarea sistemelor 
tehnice de securitate la acestea 

IJJ Caraş-Severin Semestrial 

 Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a forţelor de intervenţie, precum şi a 
gradului de coeziune între acestea şi efectivele din cadrul dispozitivului de 
pază 

  

35  Integrarea în cadrul procesului de planificare a exerciţiilor de intervenţie a unor 
scenari diferite, adaptate particularităţilor obiectivului şi a nevoilor de pregătire 
identificate 

IJJ Caraş-Severin Semestrial 

 Poliţia de Frontieră   

 Combaterea criminalităţii transfrontaliere   

36  Dezvoltarea cooperării interinstituţionale în zona de competenţă prin îmbunătăţirea 
schimbului de date şi informaţii între autorităţile cu atribuţii în gestionarea aspectelor 
legate de circulaţia persoanelor şi combaterea criminalităţii transfrontaliere 

Serviciul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Caraş-Severin 

31.12. 2020 

37  Conectarea la Sistemul informatic Schengen, element esenţial pentru buna 
funcţionare a spaţiului de securitate, libertate şi justiţie şi menţinerea unei politici 
publice şi unui nivel înalt de securitate publică, inclusiv securitate naţională, în 
teritoriile statelor membre 

STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Prevemirea si combaterea coruptiei   

38  Creşterea eficienţei activităţilor de cooperare cu celelalte instituţii implicate în 
prevenirea şi combaterea corupţiei (DNA, DIICOT şi celelalte structuri ale acestui 
minister) 

STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 

39  Creşterea transparenţei instituţionale şi implicarea activă a reprezentanţilor societăţii 
civile în activităţile de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie 

STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni   

40  Aplicarea unei politici coerente de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional 
în zona de competenţă a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara 

STPF Caraş-Severin 31.12.2020 

41  Îmbunătăţirea sistemului de evaluare a performanţei poliţiei de frontieră prin 
implementarea unui mecanism de indicatori calitativi şi cantitativi concentraţi pe 
eficienţa şi eficacitatea activităţilor, precum şi pe satisfacţia cetăţeanului 

STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 

42  Promovarea sistemului de prevenire a infracţionalităţii în sistem integrat, pe 
segmentele vulnerabile ale societăţii, afectate de criminalitate din zona de 
competenţă a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara 

STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Politica de cooperare   

43  Cooperarea interinstituţională în aplicarea legii STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 
44  Colaborarea cu mediul privat în dezvoltarea politicii de prevenire şi pentru transferul 

de cunoştinţe de specialitate în domenii foarte specializate  
STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Management institutional   

45  Descentralizarea mecanismelor decizionale şi asigurarea unui management STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 
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consultativ ce are la bază comunicarea internă şi cunoaşterea problemelor 
personalului, pentru creşterea capacităţii şi calităţii serviciilor oferite cetăţenilor 

46  Reevaluarea sistemului de formare şi pregătire profesională a personalului  şi 
reaşezarea acestuia pe principiul asimilării de competenţe profesionale 

STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 

47  Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru asigurarea securităţii la locul de muncă şi 
pentru îndeplinirea atribuţiilor 

STPF Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Situaţii de Urgenţă   

 Desfăşurarea pregătirii în comun a Structurilor Sistemului Judeţean pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă 

  

48  Organizarea şi desfăşurarea de exerciţii de cooperare împreună cu structurile 
Sistemului Judeţean pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Semenic“ al Judeţului 

Caraş-Severin 

31.12.2020 

 Creşterea gradului de profesionalism şi operativitate la intervenţii şi misiuni a 
subunităţilor de intervenţie 

  

49  Desfăşurarea de recunoaşteri și activități de educare/instruire ISU „Semenic“ Caraş-Severin 31.12.2020 

 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 măsurile de protecţie civilă 

 
 

50  Desfăşurarea de controale de specialitate pe linia situaţiilor de urgenţă (la serviciile 
voluntare pentru situaţii de urgenţă, instituţii publice, operatori economici, operatori 
economici sursă de risc, unităţi sanitare, obiective clasificate din punct de vedere al 
SEVESO II, deţinători de baraje, deţinători de iazuri de decantare etc.) 

ISU „Semenic“ Caraş-Severin 31.12.2020 

51  Desfăşurarea de alte activităţi (cursuri şi instruiri, simpozioane, concursuri, acţiuni 
de informare preventivă) 

ISU „Semenic“ Caraş-Severin 31.12.2020 

 Creşterea autorităţii instituţiei prefectului în procesul de coordonare al 
activităţii în situaţii de urgenţă 

 
 

52  Elaborarea de lucrări pe linie de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economică şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 

Când este cazul 

53  Organizarea fluxului informaţional în situaţii de urgenţă şi informarea în timp util a 
Ministerului Afacerilor Interne, asupra producerii unui eveniment deosebit pe raza 
judeţului 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Când este cazul 

 Antidrog   

 Combaterea consumului de droguri   

54  Derularea unor activităţi  care au ca  scop diminuarea infracţionalităţii asociate 
consumului de droguri, prin extinderea şi îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Caraş-Severin 

31.12.2020 

55  Iniţierea şi derularea unor studii şi cercetări locale în scopul radiografierii situaţiei 
consumului de droguri la nivelul Judeţului Caraş-Severin 

CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

56  Perfectarea parteneriatelor cu instituţiile administraţiei publice locale care au atribuţii CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 
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în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii – semnarea protocoalelor de 
colaborare, în baza cărora se derulează activităţi comune 

57  Monitorizarea acțiunilor de control privind producerea, comercializarea, utilizarea 
sau consumul de substanțe și/sau produse noi, cu efecte psihoactive, dăunătoare 
sănătății, altele decât cele reglementate 

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economică şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 

05.01.2020 
05.07.2020 

 Prevenirea consumului de droguri (educație, tineret, sport)   

58  Derularea unor activităţi informative şi interactive de prevenire a consumului illicit de 
droguri, ai căror beneficiari vor fi studenţi şi elevi din Judeţul Caraş-Severin 

CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

59  Organizarea de cursuri, seminarii, mese rotunde, sesiuni de formare etc., pe teme 
de prevenire a consumului de droguri, cu public ţintă specific (profesori, 
psihopedagogi, profesori diriginţi, părinţi, asistenţi medicali din cadrul unităţilor 
şcolare) 

CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

60  Dezvoltarea activităţilor de timp liber (manifestări artistice, tehnice şi sportive) 
desfăşurate în parteneriat cu palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şi 
tabere şcolare. Implementarea Concursului național Mesajul meu antidrog – ed. a 
XVII-a   

CPECA Caraș-Severin 30.06.2020 

61  Desfăşurarea anuală de campanii de informare-educare–comunicare la nivel local 
pentru marcarea: 
- Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri,  
- Zilei Mondiale fără Tutun, 
- Zilei Naţionale fără Tutun 

CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

62  Derularea unor activităţi sportive şi artistice, prin intermediul cărora se vor promova 
alternativele sănătoase de petrecere a timpului liber, fără droguri 

CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

63  Promovarea voluntariatului ca mijloc alternativ de dobândire a experienţei 
profesionale 

CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

 Construcţia unui sistem de securitate socială pentru tineri   

64  Intervenţii la nivelul familiilor defavorizate în scopul creşterii calităţii serviciilor oferite 
copiilor aflaţi în dificultate 

CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

65  Lărgirea posibilităţilor de integrare socială pentru copii şi tineri cu dizabilităţi sau 
proveniţi de la centre de plasament – în vederea reducerii numărului de tineri aflaţi 
în situaţii de risc (tineri instituţionalizaţi şi consumatori de droguri) 

CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

 Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei   

66  Acordarea asistenţei medicale, psihologice şi sociale consumatorilor de droguri CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 
67  Colectarea datelor cu referire la urgenţele medicale, de la spitalele de pe raza 

Judeţului Caraş-Severin  
CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

 Asistenţa integrată a consumatorilor de droguri   
68  Derularea de activităţi  care au ca  scop includerea consumatorilor de droguri care 

se adresează Centrului Antidrog în sistemul de asistenţă integrată în acest sens 
CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 
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69  Promovarea serviciilor de asistenţă integrată adresată consumatorilor de droguri cât 
şi includerea consumatorilor cercetaţi pe linia încălcării Legii 143 din 2000 
republicată 

CPECA Caraș-Severin 31.12.2020 

  Servicii publice comunitare - paşapoarte, permise, înmatriculări,  
documente de identitate 

  

 Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniu   

70  Aplicarea prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii în 
străinătate a cetăţenilor 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 Evidenţa 
Paşapoartelor Simple  

Caraş-Severin 

Permanent 

71  Inmatricularea vehiculelor cu respectarea legislatiei  
 

Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Derularea în bune condiţii a procedurii de eliberare a paşapoartelor simple şi 
permiselor de conducere 

  

72  Efectuarea mențiunilor privind stabilirea/restabilirea domiciliului cetățenilor români 
în/din străinătate, comunicarea acestora către Direcția de Evidență a Persoanelor 
Caraș-Severin   

SPCEEPS Caraş-Severin Permanent 

73  Aplicarea cu operativitate a măsurilor de suspendare a dreptului la libera circulaţie în 
străinătate a cetăţenilor români  

SPCEEPS Caraş-Severin Permanent 

74  Scanarea în format electronic a mapelor personale cu ocazia soluţionării lucrărilor SPCEEPS Caraş-Severin Permanent 

75  Programarea candidatilor pentru sustinerea examenului in vederea obtinerii 
permisului de conducere   

SPCRPCÎV Caraş-Severin Permanent 

76  Colaborarea şi cooperarea cu şcolile de şoferi, în vederea stabilirii unui program de 
examinare traseu pe 6 luni 

SPCRPCÎV Caraş-Severin Permanent 

77  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 

78  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 cetăţenilor   

79  Mediatizarea lunara a activităţilor desfăşurate de către SPCEEPS, în scopul 
cunoaşterii de către populaţie a atribuţiilor şi competenţelor 

SPCEEPS Caraş-Severin Permanent 

80  Intensificarea mediatizarii activitatilor desfasurate de catre SPCRPCIV in scopul 
cunoasterii de catre populatie a atributiilor si competentelor  

SPCRPCÎV Caraş-Severin Permanent 

 Coordonarea activităţii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor din judeţ 

  

81  Şedinţe de lucru/instruiri, trimestriale şi anuale, cu reprezentanții SPCLEP-urilor din 
judeţ 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

31.12.2020 

82  Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii desfăşurate de SPCLEP-urilor 
existente, pe linie de stare civilă, evidenţă a persoanelor, ghişeu unic, informatică şi 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 
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resurse umane 

83  Îndrumarea, coordonarea şi controlul pe linie de stare civilă, în UAT unde nu 
funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

84  Transmiterea actelor normative, metodologiilor, radiogramelor, normelor 
metodologice etc. de interes şi monitorizarea modului de aplicare şi respectare a 
prevederilor acestora 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

 Controlul activităţii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor din judeţ 

  

85  Executarea controalelor tematice și tematic-metodologice, conform graficului de 
control  

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

86  Supravegherea executării controalelor în unităţile sanitare şi de protecţie socială din 
Judeţul Caraş-Severin, pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

87  Întocmirea documentației rezultată ca urmare a desfășurării controalelor şi luarea 
măsurilor care se impun pentru eliminarea deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţii de 
specialitate 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

 Coordonarea şi îndrumarea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea 
înfiinţării de SPCLEP-uri 

  

88  Mediatizarea la nivelul administraţiilor locale, unde nu funcţionează SPCLEP-uri, a 
necesităţii înfiinţării acestor servicii în sprijinul cetăţenilor 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

89  Organizarea de instruiri pe linie de stare civilă, evidenţa persoanelor şi ghişeu unic 
cu reprezentanţi din cadrul primăriilor unde nu funcţionează SPCLEP-uri 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

90  Sprijinirea autorităţilor locale care solicită înfiinţarea de SPCLEP –uri, în vederea 
îndeplinirii etapelor legale necesare înfiinţării şi funcţionării structurilor de 
specialitate 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

 Coordonarea şi îndrumarea activităţilor de emitere în bune condiţii a 
certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător şi a 
altor activităţi pe linia de specialitate 

  

91  Organizarea de instruiri, pe domeniile de activitate, cu reprezentanţii SPCLEP-urilor 
şi ai unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

92  Organizarea sau participarea la instruiri anuale, pe domenii de activitate, la iniţiativa 
DEPABD, cu participarea directorilor şi şefilor de servicii din cadrul serviciilor / 
direcţiilor de evidenţă a persoanelor din judeţ şi / sau din ţară 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

93  Distribuirea, în teritoriu,  în funcţie de necesar, a imprimatelor şi materialelor utilizate 
la  producerea de acte de identitate, a proceselor verbale de contravenţie, precum şi 
a altor materiale în vederea desfăşurării activităţii specifice 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

94  Verificarea modalităților de furnizare şi comunicare a datelor cu caracter personal şi 
îndeplinirea atribuţiilor funcţionarului de securitate numit la SPCLEP-ul din judeţ 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

95  Urmărirea punerii în legalitate, prin eliberarea documentelor necesare, a 
persoanelor aflate în centre de protecţie, unităţi sanitare, copiii străzii etc 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

96  Urmărirea  punerii în legalitate cu acte de identitate, prin acțiuni comune cu alte 
instituții, a etnicilor rromi 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 
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97  Ţinerea evidenţei şi păstrarea registrelor de stare civilă, exemplarul II şi înscrierea 
menţiunilor pe marginea actelor, conform comunicărilor primite 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

 Respectarea principiului transparenţei şi acordarea de sprijin real cetăţenilor   

98  Respectarea procedurii de gestionare a activităţii instituţiei în ceea ce priveşte 
prevederile Legii nr. 544/2001 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

99  Desfăşurarea activităților de preluare a apelurilor cetăţenilor, activităţilor de primire, 
evidenţiere, examinare şi soluţionare a petiţiilor/audienţelor cetăţenilor 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

100  Informarea constantă a publicului asupra activității DEP şi încurajarea populaţiei de 
a sesiza comportamentele  neadecvate ale personalului Direcţiei, cât şi cele ale 
personalului SPCLEP din judeţ 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

101  Gestionarea și furnizarea unor sisteme de informare (clasice și electronice) 
actualizate și conforme cu prevederile legale 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

102  Efectuarea de verificări, cercetări de caz, petiţii şi contestaţii la serviciile publice 
comunitare locale de evidenţa persoanelor din judeţ 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DEP 

31.12.2020 

 
II. Administraţie publică 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 Simplificarea și armonizarea legislației administrației publice. Modernizarea 
administrației publice. Asigurarea transparenței instituționale  

  

 - Monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar la nivelul autorităţilor locale   

1  Diseminarea de informație legată de popularizarea legislației armonizate și a acquis-
ului comunitar în domenii sensibile, inclusiv prin videoconferințele cu UAT-urile, 
organizate periodic, precum și informarea cu privire la Sistemul SISOP privind 
monitorizarea măsurilor privind procesul de eliminare a obstacolelor în calea liberei 
circulații a persoanelor, serviciilor și mărfurilor la nivelul autorităților publice locale 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin – Serviciul Afaceri 

Europene, Relații Publice și 
Comunicare  

31.12.2020 
Dacă este cazul 

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

  

2  Actualizarea componenței Grupului Județean de Modernizare a Administrației 
Publice Caraș-Severin 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin - SAERPC 

31.12.2020 

3  Organizarea și desfășurarea întâlnirilor Grupului Județean de Modernizare a 
Administrației Publice Caraș-Severin, inclusiv prin videoconferințele cu UAT-urile, 
organizate periodic 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin - SAERPC 

30.06.2020 
31.12.2020 

 - Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ   

4  Asigurarea liberului acces la informațiile publice Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin – SAERPC 

La solicitare 
Publicare pe site a documentelor 

obligatorii și la solicitare 

5  Asigurarea organizării și desfășurării audiențelor instituției Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin – SAERPC 

În fiecare zi de marți 
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6  Asigurarea programului prelungit cu publicul Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin – SAERPC 

În fiecare zi de miercuri 

7  Primirea, înregistrarea şi soluţionarea petițiilor Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin – SAERPC 

31.12.2020 

8  Monitorizarea modului în care se asigură transparenţa  administrativă la nivel local     Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin – SAERPC 

31.12.2020 

9  Monitorizarea informațiilor afișate pe site-urile proprii ale primăriilor din județ Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin – SAERPC 

La solicitare  

10  Elaborarea raportului la Legea 544/2001 și Legea 52/2003 Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin – SAERPC 

30.04.2020 

11  Centralizarea raportărilor la Legea 544/2001 și Legea 52/2003 primite din partea 
UAT-urilor 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin - SAERPC 

30.04.2020 

 Coordonarea activităţilor referitoare la respectarea legalităţii actelor şi 
contencios administrativ 

  

12  Verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliilor 
locale, ale preşedintelui consiliului judeţean şi ale primarilor 
 

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciul Verificarea Legalității 
Actelor, a Aplicării Actelor 
Normative și Contencios 

Administrativ 

31.12.2020 

13  Aplicarea  Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății 
și justiției și unele măsuri adiacente 

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

SVLAAANCA 

31.12.2020 

14  Verificarea documentaţiilor înaintate de către primării în urma verificării situaţiei 
juridice  a terenurilor şi emiterea ordinului prefectului pentru cazurile care se 
încadrează în prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

SVLAAANCA 

31.12.2020 

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

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

SVLAAANCA 

31.12.2020 

16  Asigurarea secretariatului Comisiei Județene Caraș/Severin de atribuiri/schimbări 
denumiri 

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

SVLAAANCA 

31.12.2020 

17  Organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020 Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

SVLAAANCA 

31.06.2020 

18  Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților  Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

SVLAAANCA 

30.11.2020 

 Dezvoltarea corelată a zonelor urbane şi rurale pentru asigurarea în comun a 
serviciilor de furnizare de apă, canalizare etc 
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19  MMoonniittoorriizzaarreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  SSttrraatteeggiieeii  jjuuddeețțeennee  pprriivviinndd  aacccceelleerraarreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  

sseerrvviicciiiilloorr  ccoommuunniittaarree  ddee  uuttiilliittăățții  ppuubblliiccee  ddiinn  jjuuddeețțuull  CCaarraașș--SSeevveerriinn  22001155--22002200,,  ppee  

cceellee  66  ddoommeenniiii  aallee  SSCCUUPP:: 
a) alimentarea cu apă; 
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale 
d) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide; 
e)  transportul public local; 
g) iluminatul public. 

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
Direcția Tehnică 

31.12.2020 

20  Monitorizarea stadiului realizării lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare din 
judeţul Caraş-Severin 

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
DT 

31.12.2020 

21  Monitorizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Caraş-Severin 
 

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
DT 

31.12.2020 

22  Monitorizarea serviciilor de salubrizare/ operatorilor şi gestionarea deşeurilor din 
judeţul Caraş-Severin  

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
DT 

31.12.2020 

23  Acordarea de asistenţă tehnică serviciilor publice de gospodărire comunală, 
alimentare cu apă şi canalizare, agenţilor economici pentru obţinerea autorizaţiilor 
sanitare, de ape, mediu, licențe ANRSC 

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
DT 

31.12.2020 

24  Implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Caraş-Severin” 
- Acordare de sprijin Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) “Intercom 
Deşeuri” Caraş-Severin pentru funcționare și monitorizarea derulării contractelor de 
delegare pentru colectarea și transportul deșeurilor din județ; 
- Monitorizarea derularii contractului de delegare pentru operarea Depozitului Central 
și a Stațiilor de transfer 

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
DT 

31.12.2020 

25  Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Caraș-Severin 
(2019-2025) 

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
DT 

31.12.2020 

26  Acordarea de sprijin si consultanta pentru elaborarea de către autoritățile 
administrației publice locale a Strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilități publice (concomitent cu elaborarea Strategiilor 
locale de dezvoltare durabilă 2020-2025) 

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
DT 

31.12.2020 

27  Acordarea de sprijin si consultanta pentru implementarea de către autoritățile 
administrației publice locale a Strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilități publice (concomitent cu elaborarea Strategiilor 
locale de dezvoltare durabilă 2015-2020 

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
DT 

31.12.2020 

28  Implementarea proiectului “Modernizare infrastructura de alimentare cu apă şi apă 
uzată în judeţul Caraş-Severin”   
realizarea lucrărilor cuprinse în lista de investiții prioritare, etc; 
monitorizarea programului de măsuri privind realizarea investiţiilor în infrastructura 
de apă uzată în: Reșița, Caransebeș, Oțelu Roșu, Moldova Nouă, Băile Herculane și 
Anina;  

Consiliul Județean Caraș-Severin, 
DT 

31.12.2020 
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Sprijin pentru funcţionarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
“Acvabanat” Caraş-Severin 

 Lucrări privind actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor 
locale de urbanism 

  

29  Continuarea lucrarilor începute pentru localităţi din judeţul Caraş- Severin – unităţi 
administrativ-teritoriale 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

30  Efectuarea de noi lucrări pentru localităţi din judeţul Caraş- Severin – unităţi 
administrativ-teritoriale 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

 Emiterea documentelor de urbanism și verificarea punerii acestora în aplicare   

31  Emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, a certificatelor de urbanism, 
prelungirea, respingerea, regularizarea acestora 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

32  Emiterea de avize ale structurii de specialitate, înştiinţări începere lucrări, avize de 
oportunitate, avize ale arhitectului şef, avertismente 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

33  Urmărirea respectării pe teren a disciplinei în domeniul autorizarii executării lucrărilor 
de construire pe intreg teritoriul judetului, propunând măsurile ce se impun 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

34  Centralizarea fondurilor și verificarea elaborării lucărilor de cadastru, conform 
programului de guvernare 2018-2020 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

 Dezvoltarea zonelor urbane   

 Municipiul Reşiţa   

35  Stabilirea unui Plan de Ordine prin care să se organizeze dispozitivul de ordine 
publică care să acopere toate sectoarele din municipiu 

Municipiul Reşiţa 30.04.2020 

36  Organizarea eficientă a măsurilor de ordine publică în vederea rezolvării tuturor 
cazurilor sociale, aplanării stărilor conflictuale ivite sau stabilirea stărilor de fapt 
sesizate și rezolvarea acestora, prin elemente de dispozitiv care vor acționa în 
cartierele mărginașe ale municipiului 

Municipiul Reşiţa 31.03.2020 

37  Supravegherea permanentă a zonelor perimetrale ale unităților de învățământ prin 
constituirea unor elemente de dispozitiv ce vor acționa pentru prevenirea violenței și 
asigurarea afluirii/defluirii elevilor spre/dinspre  aceste unități școlare 

Municipiul Reşiţa Pe parcursul anului școlar 

38  Cunoaşterea tipurilor de probleme din şcoli pentru identificarea elevilor problemă Municipiul Reşiţa Permanent 

39  Organizarea de acțiuni în ceea ce privește curățenia localității, protecția mediului, 
circulația unor categorii de vehicule pe raza municipiului, liniștea și ordinea publică 

Municipiul Reşiţa Permanent 

40  Întreținerea și repararea sistemului de înştiinţare – alarmare a populației municipiului Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

41  Întreținerea și repararea fondului de adăpostire din Patrimoniul Consiliului Local 
Reșița 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

42  Pregãtirea și instruirea personalului din structurile Serviciului Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

43  Dezvoltarea capacitãții de intervenție prin achiziționarea de materiale și mijloace de 
intervenție 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

44  Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței – Legătura pietonală  
între stațiile viitorului traseu al tramvaiului 

Municipiul Reşiţa 31.08.2020 

45  Proiectare și execuție – Amenajare terenuri de sport în Parcul Copilului, Parcul Municipiul Reşiţa 31.10.2020 
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Tricolorului și strada Retezat din Municipiul Reșița 

46  Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele 
majore de circulație 

Municipiul Reşiţa 31.07.2020 

47  Canalizare menajera in localitatea Doman Municipiul Reşiţa 31.03.2020 

48  Canalizare menajera in localitatile  Secu, Cuptoare, Moniom Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

49  Alimentare cu apă in localitatile Moniom, Secu si Cuptoare din Mun. Reșița Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

50  Pod peste râul Bârzava, pe strada Cireșului – Municipiul Reșița Municipiul Reşiţa 31.03.2020 

51  Primul pod sudat din Europa - Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin Municipiul Reşiţa 30.09.2020 

52  Construire 5 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Reșița Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

53  Modernizare trotuar partea stângă sens auto B-dul AI Cuza  până la intersecția Piața 
Traian Vuia 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

54  Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului, Municipiul Reșița, 
jud. Caraș Severin 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

55  Execuție – amenajare parcare Bloc Potcoavă Micro 2 Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
56  Reabilitare strazi si alei cu asfalt, beton pavaj sau piatra cubica: 

- Reabilitare zona Inelar Micro III  
- Reabilitare A.I.Cuza – Moise Groza 
- Refacere str. M Kogalniceanu + alei 
- Amenajare alei parc sala de gimnastica 
- Asfaltare drum acces Stema din dealul Golului 
- Asfaltare + pavaj trotuare str. Retezat + Lalelelor 
- Asfaltare + pavaj trotuare str. Eftimie Murgu 
- Asfaltare + pavaj trotuare str. D. Bojinca 
- Asfaltare + pavaj trotuare str. Molizilor 
- Reabilitare 5M – Centura str. Terovei 
- Reabilitare strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

57  Reabilitare parcari cu zgura si piatra sparta (plombari/reparatii) Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

58  Asfaltare parcari (lucrari noi): 
- Asfaltare parcari (conform comenzi Gospodarie/Patrimoniu) 
- Al.Gloria-continuare 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

59  Reabilitare si reparatii trotuare (plombari si reparatii) Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

60  Reparatii strazi cu asfalt – plombe, beton, piatra cubica: 
- Reparatii strazi cu asfalt – plombe, beton, piatra cubica 
- Reparatii strazi cu asfalt rece 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

61  Regularizare ape de suprafata+inundatii: 
- Regularizari ape de suprafata + inundatii 
- Executie rigole betonate – zona Gradina Zoologica 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

62  Intretinere strazi cu piatra sparta si zgura neagra Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

63  Lucrari si servicii edilitar gospodaresti Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

64  Servicii de deszapezire Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

65  Lucrari de intretinere spatii verzi Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
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66  Confectii metalice urbane si activitati privind siguranta circulatiei Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

67  Constructii : 
- Constructii( la comanda Gospodarie /Patrimoniu) 
- Constructii interioare scoli si gradinite 
- Refacere acoperis – Sala de sport Mihai Peia 
- Reparatii Gradinita PN5 de la Deaconovici Tietz 
- Lucrari refacere garsoniere Baza Sportiva Gloria 
- Lucrari sala de sport  - Scoala Gimnaziala nr.9 
- Imprejmuire gard Colegiul National Mircea Eliade 
- Lucrari de refacere camin Liceul Tr. Vuia 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

68  Lucrări de hidroizolație la Căminul 2 str. Mociur Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

69  Efectuarea de marcaje rutiere pentru toate stațiile de așteptare clienți taxi și 
întreținere indicatoare rutiere 

Municipiul Reșița 30.09.2020 

70  Mobilier stradal (confecții metalice, bănci, indicatoare, lămpi, jardiniere etc.) Municipiul Reșița 31.12.2020 
71  Lucrări în vederea obținerii autorizației ISU la sala de sport Colegiul Naţional 

"Diaconovici –Tietz"  
Municipiul Reșița 31.12.2020 

72  Lucrări în vederea obținerii autorizației ISU la sala de sport Școala Gimnazială "Mihai 
Peia" 

Municipiul Reșița 31.12.2020 

73  Lucrări în vederea obținerii autorizației ISU la sala de sport  Școala Gimnazială Nr. 9 Municipiul Reșița 31.12.2020 
74  Realizarea lucrărilor din fonduri locale-lucrări tehnico-edilitare aferente și amenajări 

exterioare la grădinița cu 3 grupe  
Municipiul Reșița 31.12.2020 

75  Lucrări reamenajare tribună Colegiul Național "Traian Lalescu" Municipiul Reșița 31.12.2020 
76  Achiziție mașină spălat vase la Liceul Teoretic "Traian Vuia" Municipiul Reșița 31.12.2020 
77  Asigurarea burselor de studii, sociale, de merit și de performanță la unitățile de 

învățământ 
Municipiul Reșița 31.12.2020 

78  Asigurarea burselor REPOP pentru învățământul de tip dual Municipiul Reșița 31.12.2020 
79  Acordarea venitului minim garantat în funcţie de necesităţile reale şi numărul de 

persoane vulnerabile 
Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

80  Asigurarea alocației de stat pentru susținerea familiei Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
81  Asigurarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichet social Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
82  Acordarea de ajutoare financiare de urgenţă  Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
83  Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
84  Acordarea de ajutoare materiale în situații speciale și în cadrul unor 

programe/campanii umanitare 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

85  Acordarea de facilități la transportul urban de călători pentru anumite categorii 
sociale: pensionari, elevi, persoane cu handicap, cazuri sociale deosebite etc 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

86  Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, stabilit prin HCL Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
87  Măsuri și acțiuni pentru reducerea abandonului școlar Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
88  Monitorizarea familiilor cu copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
89  Numirea curatorului special pentru asistarea/reprezentarea minorilor/persoanelor Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
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puse sub interdicție la birourile notariale 

90  Acordarea de servicii sociale specializate pentru copiii din familii în dificultate 
constând în următoarele servicii sociale: 

- Suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate 
- Educare 

- Asistență și îngrijire 

- Consiliere psihologică pentru copii și familie 

- Socializare și petrecere a timpului liber 
- Reintegrare familială comunitară în cadrul centrelor de zi pentru copii 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

91  Organizarea de acţiuni periodice în colaborare cu instituţiile publice, în vederea 
prevenirii şi combaterii cerşetoriei precum şi pentru reducerea infracţionalităţii în 
rândul minorilor şi tinerilor 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

92  Colaborarea cu instituţii publice în vederea reintegrării în societate a minorilor şi 
tinerilor care au săvârşit fapte penale sau care au fost condamnaţi penal 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

93  Asigurarea asistenţei juridice a minorilor şi tinerilor care au săvârşit fapte penale  Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
94  Asigurarea asistenţei 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 asistenței medicale primare 
în cadrul centrului și consiliere psihologică 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

95  Asigurarea asistenței persoanelor vârtnice la Clubul Persoanelor Vârstnice și Clubul 
Pensionarilor 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

96  Acordarea de indemnizaţii persoanelor încadrate în gradul grav de handicap Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
97  Angajarea cu contract individual de muncă a asistenţilor personali pentru persoanele 

încadrate în gradul grav de handicap 
Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

98  Mediatizarea şi informarea familiilor şi a elevilor pentru prevenirea riscurilor 
îmbolnăvirilor şi menţinerea stării de sănătate a copiilor şi familiilor 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

99  Asigurarea unei alimentații sănătoase în cadrul Cantinei Municipale Reșița Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
100  Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea 

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

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

101  Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, acordarea 
primului ajutor şi de îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire 

Municipiul Reşiţa 31.12.2020 

102  Asigurarea  nutriţiei copiilor, respectând normele legale în vigoare Municipiul Reşiţa 31.12.2020 
103  Organizarea campaniei de informare, educare şi conştientizare a cetăţenilor privind 

importanţa colectării selective a deşeurilor 
Municipiul Reșița Permanent 

 Municipiul Caransebeş   

104  Atragerea personalului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi pregătirea acestuia 
conform normelor în vigoare 

Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

105  Achiziţionarea de echipamente pentru voluntari, de materiale pentru PSI, Municipiul Caransebeș 31.12.2020 
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instrumentarea personalului ce deserveşte managementul situaţiilor de urgență 

106  Punerea în legalitate cu documente de stare civilă şi de identitate, necesare atât 
cetăţenilor, cât şi statului 

Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

107  Punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie rromă, soluţionarea pe această cale a 
problemelor sociale ale acestora 

Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

108  Identificarea, invitarea şi punerea în legalitate a persoanelor care nu au solicitat 
eliberarea actelor de identitate în termenele stabilite de lege  

Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

109  Extindere spații comerciale în Piața Gugulanilor Municipiul Caransebeș  31.12.2020 

110  Extindere reţea de distribuţie apă km 6,90km Municipiul Caransebeș +  
SC AquaCaraș 

31.03.2020 

111  Uzină de tratare apă nouă Municipiul Caransebeș +  
SC AquaCaraș 

31.03.2020 

112  Extindere reţea canalizare 20,15 km Municipiul Caransebeș +  
SC AquaCaraș 

31.03.2020 

113  Înlocuire reţea de canalizare 12,101 km Municipiul Caransebeș +  
SC AquaCaraș 

31.03.2020 

114  Reabilitare/ înlocuire reţea de distribuţie apă 6,15 km Municipiul Caransebeș +  
SC AquaCaraș 

31.03.2020 

115  Modernizare strazi  Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

116  Modernizare iluminat stradal  Municipiul Caransebeș 31.12.2021 

117  Reabilitare piata vechituri Municipiul Caransebeș 07.01.2019 

118  Reabilitare fatade Colegiul National C.D.Loga  Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

119  Intocmire PUZ CP  zona centrala  Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

120  Intocmire PUZ amenajare cimitire Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

121  Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Caransebeş și Regulamentul de 
Urbanism 

Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

122  Promovarea municipiului Caransebeş, pentru atragerea de investitori în zona 
montană 

Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

123  Protocol de colaborare cu Centrul Rezidential de  Asistenta si Reintegrare pentru 
persoanele  fara adapost  Caransebes 

Municipiul Caransebeș 2020 

124  Protocol de colaborare  cu Centrul de Educatie si Ingrijire Sf. Vasile cel Mare – 
Episcopia Caransebes  

Municipiul Caransebeș 2020 

125  Acord de parteneriat cu Federatia Caritas – Servicii de ingrijire la domiciliu  Municipiul Caransebeș 2020 

126  Achiziţionare echipamente de joacă Municipiul Caransebeș 31.12.2020 
127  Terenuri tenis Municipiul Caransebeș 31.12.2020 
128  Creşterea performanţelor spitalului în ceea ce priveşte furnizarea de servicii 

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

Municipiul Caransebeș 31.12.2020 

129  Susținerea și implicarea în modernizarea bazei materiale, în vederea creșterii Municipiul Caransebeș 31.12.2020 
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performanțelor de diagnoza și tratament  a SMU Caransebeș 

130  Acoperirea și îngrădirea platformelor de gunoi de pe raza municipiului Caransebeș Municipiul Caransebeș 31.12.2020 
131  Îmbunătăţirea sistemului de colectare selectivă prin publicitate, pliante etc Municipiul Caransebeș 31.12.2020 
132  Amenajarea staţiei de sortare gunoi selectiv Municipiul Caransebeș 31.12.2020 
133  „Ziua culturii naţionale"  Municipiul Caransebeș 17.01.2020 

134  Ziua Internationala a Poeziei  Municipiul Caransebeș 01-31.03.2020 

135  Simpozion de poezie “GEORGE SURU“ Municipiul Caransebeș 01-31.03.2020 

136  Festival- concurs de muzica populara “LUTA IOVITA“ Municipiul Caransebeș 01-30.04.2020 

137  Festivalul internaţional coral „TIMOTEI POPOVICI” Municipiul Caransebeș 01-31.05.2020 

138  Festival Internațional de poezie „La porțile poeziei” Municipiul Caransebeș 01-31.05.2020 

139  Tabăra Internațională de sculptură Municipiul Caransebeș 01.06 -31.07.2020 

140  Tabăra de creație și traducere literară „Sorin Titel” Municipiul Caransebeș 01-31.07.2020 

141  Festivalul filmului artistic si documentar romanaesc Municipiul Caransebeș 01.07-31.08.2020 

142  Festivalul „Gugulan Rock” Municipiul Caransebeș 01-31.08.2020 

143  Congresul Internațional de Dacologie Municipiul Caransebeș 01-31.08.2020 

144  Concurs internațional de epigramă “NICOLAE NICOLAE “ Municipiul Caransebeș 01-30.09.2020 

 Oraşul Anina   

145  Reabilitare clădire remiză Pompieri  Oraşul Anina 2020 

146  Reabilitare trotuare pe str. Sfânta Varvara în Anina Oraşul Anina 2020 

147  Construcţia şi dotarea 1 buc Staţie filtrare şi tratare a apei potabile la Anina Oraşul Anina + SC AquaCaraș 2023 

148  Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare în Anina Oraşul Anina + SC AquaCaraș 2023 

149  Construcţia şi dotarea a 1 staţii de epurare a apelor uzate, la Anina Oraşul Anina + SC AquaCaraș 2023 

150  Întreţineri, curăţiri, despinări, desţeleniri păşuni  Oraşul Anina Permanent 

151  Tăieri / toaletări de copaci de pe raza oraşului Oraşul Anina Permanent 

152  Continuare reabilitarea carosabilului pentru str. Colonia I, str. Vulpilor şi str. 
Vulturilor, prin finanţare PNDL 

Oraşul Anina 2020 

153  Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Cerna, Colonia Roşie, 
Vasile Alecsandri, Bufenilor şi Brădet din Anina – proiect finanţat prin PNDL 

Oraşul Anina 2020 

154  Acordarea de facilităţi fiscale societăţilor comerciale româneşti şi străine. Oraşul Anina Permanent 

155  Acordarea de facilităţi societăţilor comerciale româneşti şi străine – terenuri, pe 
perioade atractive pentru investitori 

Oraşul Anina Permanent 

156  Stimularea investiţiilor care au ca destinaţie crearea de cât mai multe noi locuri de 
muncă  

Oraşul Anina Permanent 

157  Asigurarea fondurilor necesare pentru persoanele care beneficiază de prevederile 
Legii nr. 416 / 2002. 

Oraşul Anina Permanent 

158  Menţinerea în funcţiune a Cantinei Sociale pentru cel puţin 50 persoane nevoiaşe;  Oraşul Anina Permanent 

159  Menţinerea în funcţiune a Centrului de zi pentru Copii cu Deficienţe Majore de 
Învăţare din Steierdorf 

Oraşul Anina Permanent 

160  Implementare proiect „Reabilitarea şi dotarea şcolii cu clasele I – VIII nr. 1 Anina – 
Celnic” finanţat prin PNDL 

Oraşul Anina 2020 
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161  Menţinerea în funcţiune a Centrului de Permanenţă Anina Oraşul Anina 2020 

162  Achiziţionarea de containere şi pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor Oraşul Anina 2020 

163  Finalizarea amenajării unui centru cultural-muzeistic al oraşului Anina. Oraşul Anina 2020 

164  Implementare proiect “Măsuri integrate pentru comunitatea marginalizată cu 
populație aparţinând minorităţii Rome din Anina, jd. CS” – finanţat prin POCU 

Oraşul Anina 2020 

165  Întărirea colaborării cu Asociaţiile diasporei din Anina  Oraşul Anina Permanent 

 Oraşul Băile Herculane   

166  Reabilitare Casa de Cultura-Vila Elisabeta Oraşul Băile Herculane 31.12.2021 

167  Modernizare Piata Agroalimentara Oraşul Băile Herculane 31.05.2020 

168  Modernizare iluminat public   Oraşul Băile Herculane 31.12.2020 

169  Achizitionare ansamblu loc de joaca pt. copii ( zona blocuri )  Oraşul Băile Herculane 31.03.2020 

170  Asfaltare str.Complexelor PNDL Oraşul Băile Herculane 30.09.2020 

171  Reabilitare str.Siminicea PNDL Oraşul Băile Herculane 30.09.2020 

172  Reabilitare str.Trandafirilor (zona 1 si zona 2) PNDL   Oraşul Băile Herculane 30.09.2020 

173  PUZ zona Vicol si Centrul Istoric Oraşul Băile Herculane 31.10.2020 

174  Centru medical de permanenta  Oraşul Băile Herculane 30.06.2020 

 Oraşul Bocșa   

175  Modernizare străzi și trotuare în zonele Măgura, Bocșa Montană, Vasiova, Bocșa 
Română și Neuwerk, l-20 km, în Orașul Bocșa -  

Oraşul Bocșa 2021 

176  Refuncționalizare clădire Cinema în Sală Multifuncțională, amenajarea și extinderea 
Casei Orășenești de Cultură, a Parcului str.1 Decembrie 1918, Oraș Bocșa și 
reabilitare și modernizare străzi în Bocșa Română, Județul Caraș-Severin – etapa 
precontractare 

Oraşul Bocșa 2020 

177  Reabilitare extindere și amenajare peisageră Muzeul Constantin Lucaci - Bocșa, 
Reabilitare și extindere imobil existent - amenajare Casă Etnografică, Galerie 
Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și Amenajare peisageră 
teren a Parcului str.1 Decembrie 1918, oraș Bocșa și reabilitare și modernizare străzi 
în zona de Nord din Bocșa Română, – etapa precontractare 

Oraşul Bocșa 2020 

 Oraşul Moldova-Nouă   

178  Pregătire documentații tehnico-economice precum și cererile de finanțare pentru 
modernizarea unor străzi, dotarea cu mijloace de transport ecologice, depouri și stații 
de încărcare și realizarea de piste pentru biciclete 

Oraşul Moldova-Nouă 31.12.2020 

179  Implementare aferenta investiției reabilitarea clădirii fostei Biblioteci și transformarea 
ei în Centru pentru tineret 

Oraşul Moldova-Nouă 31.12.2020 

180  Cerere de finantare privind ,,Reorganizare funcțiuni, reparații capitale, extindere și 
dotare cu mobilier și echipamente medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Moldova 
Nouă” 

Oraşul Moldova-Nouă 31.12.2020 

181  Crearea unui mediu favorabil pentru atragerea de investitori la nivel local în vederea 
înființării de locuri de muncă 

Oraşul Moldova-Nouă 31.12.2020 

182  Facilitati oferite investitorilor care deschid puncte de lucru pe raza localității Moldova Oraşul Moldova-Nouă 31.12.2020 
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Nouă 

183  Construire Sală de sport Oraşul Moldova-Nouă 31.12.2020 
184  Construire Bazin de înot didactic Oraşul Moldova-Nouă 31.12.2020 
185  Realizarea unor activități culturale în localitatea Moldova Nouă Oraşul Moldova-Nouă 31.12.2020 

 Orașul Oțelu Roșu   

186  Creşterea capacităţii de intervenţie prin dotarea corespunzătoare cu material şi 
tehnică  

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

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

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

188  Intocmirea documentatiilor cadastrale pentru domeniul public al UAT. Contract 
pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor 

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

189  Finalizarea Planului Urbanistic General Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
190  Modernizare si reabilitare Zona de agrement “ Gura Jghebului” Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
191  Lucrari de intretinere zona de agreement “Gura Jgheabului” 

(Activitati de dezinsectie, deratizare si igienizare, intretinere zona verde si terenurile 
de sport amenajate) 

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

192  Amenajare locuri de joaca pentru copii Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
193  „Asfaltare străzi, etapa II, județul  Caraş -Severin", conform documentatiei tehnico-

economice -  14 străzi/sectoare de străzi urbane, având lungimea totală de 4 450,00 
m  (PNDL II) 

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

194  „Executare lucrari de reabilitare prin pavare trotuare Str. Crisan si str. Tineretului  Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
195  „Modernizare si reabilitare Str. Mihai Eminescu, de la intersecţia cu DN 68 pana la 

intersecţia cu str. Rozelor în oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caras -Severin" 
Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

196  Lucrări de întreţinere căi de acces şi parcări în Piaţa Agroalimentara" Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
197  Lucrări de „Mdernizare strazi etapa v „ în oraşul Oţelu Roşu Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
198  Lucrări de întreținere străzi etapa IV, în Orașul Oțelu Roșu, județul Caraș – Severin 

- redit bugetar FDI 
Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

199  Organizare targuri cu produse traditionale Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
200  Acordarea venitului minim garantat în funcţie de necesităţile reale şi numărul de 

persoane beneficiare 
Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

201  Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru cazurile sociale grave Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
202  Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
203  Acordarea de ajutoare materiale în situații speciale și în cadrul unor 

programe/campanii umanitare 
Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

204  Acordarea de alocaţii pentru susţinerea familiei Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
205  Numirea curatorului special pentru asitarea/reprezentarea minorilor la Birourile 

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

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

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

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
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207  „Construire grădiniţă cu program normal pentru două grupe preşcolare în oraşul 
Oţelu Roşu”, JUDETUL Caras-Severin (PNDL II) 

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

208  “Cnstruire gradiniță cu program normal în localitatea Oțelu Rosu, str. Rozelor, nr. 3, 
județul Caraș- Severin” fza achizitie Studiu de fezabiitate 

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

209  Asigurarea bugetului pentru recompensa elevilor  cu performante Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
210  Asigurarea bugetului pentru sustinerea sportivilor  cu performante Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
211  Modernizare Sectia de interne de la Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
212  Reabilitarea zonelor verzi si de protectie stradala Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
213  Initierea si dezvoltarea colaborării cu societăţi autorizate pentru valorificarea şi 

reciclarea deşeurilor 
Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

214  Decolmatare albii parauri care traverseaza domeniul public Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 
215  Reabilitare Camin Cultural Ohaba si reconstruire anexa - alicare ptr. fnantare prin 

CNI/ faza analiza CTE pentru finantare 
Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

216  Reabilitare Camin Cultural Mal si construire corp nou toaleta - alicare ptr. fnantare 
prin CNI/ faza analiza CTE pentru finantare 

Oraşul Oțelu Roșu 31.12.2020 

 
 

III. Finanţe publice 
     

Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 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         

Administraţia Judeţeană a 
Finantelor Publice  

Caraș-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 Caraș-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 Caraș-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 Caraș-Severin Lunar 

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

AJFP Caraș-Severin Lunar 
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 - 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 Caraș-Severin Lunar 

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

AJFP Caraș-Severin Lunar 

 Mediatizarea problematicii fiscale, preluarea de catre personalul destinat 
activitatii cu publicul a solicitarilor acestora 

  

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

AJFP Caraș-Severin Permanent 

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

  

9  Efectuarea inspectiilor fiscale din proprie inițiativă la contribuabilii cu risc ridicat pentru 
administrația fiscală 

AJFP Caraș-Severin Lunar 

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

AJFP Caraș-Severin Lunar 

11  Efectuarea inspecțiilor fiscale urmare informațiilor comunicate de alte instituții AJFP Caraș-Severin Lunar 
12  Efectuarea de controale încrucișate solicitate de alte structuri teritoriale sau pentru 

verificarea documentelor/operațiunilor identificate la contribuabilii la care se efectuează 
verificări, în corelație cu cele existente la o terță persoană, aflată în administrarea AJFP 
C-S 

  

13  Efectuarea de controale inopinate în vederea prevenirii și combaterii faptelor de natura 
evaziunii fiscale 

AJFP Caraș-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 Caraș-Severin Lunar 

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 Caraș-Severin Lunar 

 Aplicarea mecanismelor privind administrarea finantelor publice in profil teritorial   

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

AJFP Caraș-Severin  
 

Lunar 

17  Asigurarea asistentei de specialitate pentru unităţile administrativ-teritoriale în vederea 
intocmirii corecte a situațiilor financiare precum si a altor documente prevazute de lege, 

AJFP Caraș-Severin Lunar 
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precum si centralizarea acestor situatii pe total judet 

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

AJFP Caraș-Severin  
 

Lunar 

 Supraveghere şi control vamal   

19  Vămuirea mărfurilor - aplicarea tarifului vamal de import şi a altor norme legale privind 
vămuirea mărfurilor şi a bunurilor, conform regimului vamal solicitat 

Biroul Vamal de Interior 
Caraş-Severin 

Permanent 

20  Liber de vamă provizoriu - analizarea situaţiilor la care s-au instituit garanții bănești 
potrivit reglementărilor vamale: situaţii privind amânarea determinării cu titlu definitiv a 
valorii în vamă, taxe antidumping provizorii, prelevarea de probe, originea mărfurilor 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

21  Asigurarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin autorităţii vamale privind activitatea de 
supraveghere și control vamal 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

22  Controlul vamal ulterior – organizare și exercitarea de activităţi de control al declaraţiilor 
vamale pe baza analizei de risc proprii şi în situaţiile dispuse de conducerea biroului 
vamal, încheierea de documente de constatare şi sancţionare specifice 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

23  Analiza de risc proprie - realizarea controlului ulterior periodic în cazul beneficiarilor de 
proceduri simplificate de vămuire 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Identificarea situaţiilor de încălcare a reglementărilor şi aplicarea sancţiunilor   

24  Sancţionarea faptelor care constituie contravenţii referitoare la regimul vamal şi al 
produselor accizabile şi reţinerea, în vederea confiscării, a mărfurilor care fac obiectul 
contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

25  Sesizarea organelor de urmărire penală în cazul existenţei indiciilor săvârşirii unor 
infracţiuni 

  

26  Transmiterea spre soluţionare la instanţele competente a dosarelor privind plângerile 
prealabile formulate împotriva actelor administrativ fiscale încheiate 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Colectarea obligaţiilor fiscale rezultate din raporturile vamale   

27  Asigurarea încasării drepturilor de import şi a celorlalte taxe datorate în vamă pentru 
mărfurile şi bunurile aparţinând agenţilor economici şi persoanelor fizice 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

28  Încasarea şi contabilizarea resurselor proprii tradiţionale, respectiv taxe vamale, 
contribuţii agricole, taxe antidumping, ale bugetului comunitar 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Acţiuni privind bunurile de contrabandă, interzise şi restricţionate de legislaţia 
vamală sau prevăzute prin alte acte normative în vigoare 

  

29  Acţionarea în domeniul combaterii deţinerii şi introducerii ilegale pe teritoriul vamal al 
Comunităţii a ţigaretelor şi băurilor din categoria alcoolului etilic şi identificate în 
România, precum şi din alte operaţiuni prevăzute în indicatorii de evaziune: stabilire şi 
comunicare prejudiciu, constituirea de parte civilă, emitere acte administrativ-
fiscale/executare silită recuperare prejudiciu 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

30  Acţionarea în domeniul combaterii traficului de droguri, precursori, plante, substante si 
preparate stupefiante si psihotrope, de produse cu regim special (produse strategice, cu 
dublã utilizare, arme, munitii, substante chimice periculoase, produse care afecteazã 
stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic, 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 



 24 

deseuri etc), altor bunuri de contrabanda, interzise si restrictionate de legislatia vamala 
precum si in domeniul asigurãrii respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã 

 Supravegherea mişcării produselor accizabile   

31  Organizarea şi exercitarea de acţiuni de supraveghere şi control a operaţiunilor cu 
produse accizabile, precum şi de urmărire a mişcărilor aflate în regim suspensiv 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

32  Utilizarea aplicaţiilor informatice specifice, urmărirea închiderii circuitului documentelor 
administrativ electronice în mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

33  Supravegherea tuturor reziduurilor de produse energetice rezultate din exploatare de 
tipul - scurgeri, spălări, curăţări, decantări, degradate calitativ, uleiuri uzate, colectate de 
la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine, compresoare, în alte locaţii 
decât antrepozitele fiscale 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Autorizarea operatorilor cu produse accizabile   

34  Exercitarea în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare a activităţii curente a 
Comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor 
armonizate 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

35  Exercitarea în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare a competenţelor de 
autoritate vamală teritorială în ceea ce priveşte autorizarea persoanelor fizice/juridice în 
domeniul produselor supuse accizelor armonizate 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

36  Asigurarea desfăşurării procesului de primire şi verificare a documentelor, întocmirea 
referatelor cu propuneri privind oportunitatea sau nu a acordării autorizaţiilor către 
Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a 
expeditorilor înregistrați și a importatoruilor autorizați 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

37  Acordarea svcutirilor de la plata acciuzelor:  
-verificare documentaţii, acordarea de scutiri și eliberarea autorizaţiilor de utilizator final 
operatorilor economici, pentru produse accizabile: alcool etilic utilizat în farmacii, 
produse energetice ultilizate pentru încălzire; 
-verificare documentaţii, acordarea de scutiri și înregisytrarea notificărilor operatorilor 
economici, pentru produse accizabile: produse energetice ultilizate pentru încălzire (gaz 
natural, energie electrică) 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

38  Condiții de distribuție și comercializare:  
- verificare dosare şi eliberarea atestatelor pentru operatorii economici care doresc să 
distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat, aflați în aria de 
competenţă biroului vamal; 
- verificare dosare şi eliberarea atestatelor pentru operatorii economici care doresc să 
distribuie şi să comercializeze angro și en detail produse energetice - benzine, 
motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili aflați în aria de 
competenţă biroului vamal 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

39  Urmărirea şi verificarea periodică a garanţiilor constituite de către antrepozitari 
autorizaţi, destinatari înregistraţi, expeditori înregistraţi şi utilizatori finali 

Biroul Vamal de Interior  
Caraş-Severin 

Permanent 

 Inspecţie fiscală/control ulterior   

40  Generalizarea procedurilor simplificate de vamuire pentru agentii economici care Birou Vamal de Frontieră Naidăş Permanent 
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indeplinesc conditiile legale 

41  Intensificarea acțiunilor de depistare a infracțiunilor la regimul vamal, evaziunii, trafic 
ilicit la frontieră 

Birou Vamal de Frontieră Naidăş Permanent 

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

Birou Vamal de Frontieră Naidăş Permanent 

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

Birou Vamal de Frontieră Naidăş Permanent 

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

47  Asigurarea transparenței și integrității în administrația vamală Birou Vamal de Frontieră Naidăş Permanent 
48  Incurajarea participarii publicului la depistarea si semnalarea faptelor de coruptie Birou Vamal de Frontieră Naidăş Permanent 
49  Efectuarea de controale inopinate pentru prevenirea faptelor de coruptie Birou Vamal de Frontieră Naidăş Permanent 
 Desfăşurarea activităţii reprezentantului guvernului în judeţ, în realizarea 

atribuţiilor stabilite prin lege şi îndeplinirea sarcinilor încredinţate de Guvern 
  

50  Monitorizarea modului de recuperare a arieratelor bugetare rămase de recuperat la 
sfârşitul fiecărei luni 

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economică şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate  

Lunar 

51  Monitorizarea eforturilor Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș-Severin, în 
vederea cuprinderii în activitatea de control a tuturor tipurilor de comercianți, conform 
actelor normative în vigoare 

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Lunar 

52  Organizarea şedinţelor de către comisia tehnică, pentru avizarea de către Prefectul 
Judeţului Caraş-Severin, a proiectelor de buget pentru anul 2021 ale serviciilor publice 
deconcentrate 

Instituţia Prefectului 
Judeţul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

31.12.2020 

53  Organizarea şedinţelor de către comisia tehnică, pentru avizarea de către Prefectul 
Judeţului Caraş-Severin, a execuţiilor bugetare trimestriale ale serviciilor publice 
deconcentrate 

Instituţia Prefectului 
Judeţul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Trimestrial 

 

 
IV. Economie, energie şi mediul de afaceri 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 1. Industrii (Economie)   

 Resurse minerale   

 - Întocmirea de documentaţii geologico-tehnice   

1  Calcul, raportare și plată trimestrială a redevenței miniere datorate Bugetului de Stat 
pentru Licențele administrate 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 
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2  Întocmirea şi transmiterea Dărilor de Seamă statistice privind evidenţa şi mişcarea 
resurselor de substanţe minerale utile pentru Licenţele administrate 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

3  Elaborarea şi transmiterea rapoartelor trimestriale privind activitatea minieră pentru 
Licenţele administrate 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

4  Elaborarea şi înaintarea în vederea avizării a Programului de explorare prin  
exploatare experimentală a calcarului din perimetrul Ocna de Fier, în anul II contractual 
şi a Proiectului tehnic pentru refacerea mediului afectat de exploatare 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

5  Elaborarea şi înaintarea Raportului geologic de explorare prin exploatare experimentală 
a calcarului din perimetrul Ocna de Fier, în anul I contractual, în conformitate cu Avizul 
ANRM Nr. 47- LS/10.10.2019 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

6  Elaborarea şi înaintarea în vederea avizării a Programului de explorare prin  
exploatare experimentală cu îmbuteliere a apei minerale din perimetrul Calina, în  
anul XII contractual şi a Proiectului tehnic pentru refacerea mediului afectat de 
exploatare 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

7  Elaborarea şi înaintarea Raportului geologic de explorare prin exploatare experimentală 
cu îmbuteliere a apei minerale din perimetrul Calina, în anul XI, în conformitate cu 
Avizul ANRM Nr. 7- H/19.02.2019 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

 - Monitorizarea activităţilor de explorare   

8  Monitorizarea permanentă a activităţii asociaţilor Consiliului Judeţean la licenţele în 
derulare în vederea respectării Normelor de exploatare rațională și protecția 
zăcămintelor de resurse minerale  

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

9  Monitorizarea prin deplasări în teren a activităţii  asociaţilor Consiliului Judeţean la 
licenţele în derulare,privind respectarea programelor anuale de lucrări impuse prin 
avizele emise de ANRM Bucureşti 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

10  Colaborarea şi deplasarea în teren cu reprezentanţii CITRM Caransebeş în vederea 
întocmirii actelor de control ce vizează activitatea  din cadrul Licenţelor de explorare 
şi exploatare administrate de Consiliul Judeţean Caraş-Severin 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

 2. Energie   

 Dezvoltarea şi modernizarea reţelelor şi echipamentelor electrice    

11  Modernizări / reconstrucţii LEA MT  - 65 km E-Distribuţie Banat 
Zona MT- JT Timișoara 

2020 

12  Modernizări / reconstrucţii LES MT– 11 km E-Distribuţie Banat 
Zona MT- JT Timișoara 

2020 

13  Modernizări echipamente – 13 posturi de transformare E-Distribuţie Banat 
Zona MT- JT Timișoara 

2020 

14  Modernizări LEA JT – 74,8 km E-Distribuţie Banat 
Zona MT- JT Timișoara 

2020 

15  Reconstrucţie LES JT – 20,5 km E-Distribuţie Banat 
Zona MT- JT Timișoara 

2020 

 3. Turism   

 Promovarea turismului cărăşan   
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16  Conceperea şi editarea de noi materiale de promovare turistică a judeţului  Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin,  

Direcţia Patrimoniu –  
Seviciul Promovare Turism 

Permanent 

17  – Actualizarea periodică prin  transmiterea materialelor de promovare pentru site-ul 
http://turism.cjcs.ro și pentru aplicația  turistică  mobile - Visit Caras-Severin - County 
App; 
-  Intensificarea promovării prin intermediul canalelor social-media (pagina de 
Facebook „Banatul Montan – Trăiește diversitatea”) 

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DP - SPT 

Permanent 

18  Reactualizarea săptămânală a bazei de date care cuprinde evidența structurilor de 
primire turistică a județului  (cazare și alimentație publică) 

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DP - SPT 

Permanent 

19  Acordarea de consultanţă de specialitate agenţilor economici în turism în vederea 
înfiinţării de noi structuri de primire turistică 

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DP - SPT 

Permanent 

20  Editarea şi distribuirea unor lucrări de specialitate din  domeniul  turismului, alte 
materiale  informative, obiecte de artizanat 

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DP - SPT 

Permanent 

21  Participarea la acțiuni in judeţ, târguri interne: 
- Participarea la Festivalul Internațional de Folclor Hercules Băile Herculane 2020; 
- Participarea la evenimentul Ceaunul de aur de la Moldova-Nouă; 
- Participare la ”Festivalului Răchiei și a bucatelor tradiționale din Banatul de munte 
ediția 2020”; 
- Participare la Festivalul Internațional de Jazz Gărâna; 
- Participare la Festival Jazz Fusion Gărâna; 
- Participare  la Wieninger Bierfest – Gărâna; 
- Participare la Fiest Folk-Gărâna 

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DP - SPT 

Datele urmează a se stabili ulterior 

22  Participarea la acțiuni și târguri naționale și internaționale: 
- Participare la Târgul ZRBIZNET, Zrenjanim; 
- Participare la Carnavalul de la Pancevo; 
- Diverse evenimente în Serbia; 
- Târgul de Turism al României, București;  
- Târgul de Produse Tradiționale ale României, București; 
- Participare la acțiunea de operaționalizare a OMD-urilor din România; 
- Participare la conferința  cu tema ,,Industria ospitalității din Banat-Mobilizare  
generală pentru 2021-Timișoara capitală Cultural-Europeană” 

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DP - SPT 

Datele urmează a se stabili ulterior 

23  Colaborarea cu diverse asociaţii   

24  Colaborare şi sprijinirea activităţii Asociaţiei de Turism Băile Herculane Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DP - SPT 

Permanent 

25  Acordare consultanță de specialitate, Asociației Dunărea Moldova Nouă, pentru 
întocmirea de proiecte de promovare a turismului, înființare de noi structuri de 
primire turistică și activități recreaționale 

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DP - SPT 

Permanent 

26  Participare la conferințele organizate de Asociația Timișoara cu tema ,,Industria 
ospitalității din Banat - Mobilizare  generală pentru 2021-Timișoara capitală Cultural-

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DP - SPT 

Permanent 

http://turism.cjcs.ro/
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Europeană” 

27  Refacere marcaje turistice    

28  Refacerea și remarcarea traseelor turistice montane  Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, Direcția de 

Drumuri Județene - Salvaspeo  

31.12.2020 

29  Colectare de date GPS pentru îmbunătățirea hărților Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DDJ -Salvaspeo 

31.12.2020 

30  Activităţi de perfecţionare a echipelor Salvamont   

31  Participarea la cursuri de perfecţionare pe timp de iarnă  Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DDJ -Salvaspeo 

31.12.2020 

32  Participarea la cursuri de perfecţionare pe timp de vară  Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DDJ -Salvaspeo 

31.12.2020 

33  Participarea la cursuri de specialitate privind activitatea de prevenire şi salvare în 
zona montană 

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DDJ -Salvaspeo 

31.12.2020 

34  Activitati de prevenire şi salvare în zona montană   

35  Organizarea şi coordonarea activităţii de prevenire şi salvare în zona montană de pe 
teritoriul Judeţului Caraş-Severin 

Consiliul Judeţean  
Caraş-Severin, DDJ -Salvaspeo 

31.12.2020 

 4. Mediul de afaceri și comerţ   

 Mediul de afaceri   

36  Desfăşurarea activităţii reprezentantului guvernului în judeţ, în realizarea 
atribuţiilor stabilite prin lege şi îndeplinirea sarcinilor încredinţate de Guvern 

  

37  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 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economică şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate  

Trimestrial 

38  Monitorizarea diferențelor existente între numărul agenților economici înmatriculați la 
Oficiul Registrului Comerțului și cei aflați în baza de date Cod fiscal, care nu au 
depus situații financiare, conform prevederilor legale 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Lunar 

 Protecţia consumatorilor   

39  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 

  

40  Organizarea şi desfăşurarea de tematici de control la nivel judeţean, zonal şi la nivel 
naţional pentru evaluarea riscului produselor potenţial periculoase 

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor 

Caraş-Severin 

31.12.2020 

41  Eficientizarea acţiunilor de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor care au 
determinat măsurile stabilite, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii între structurile 
teritoriale şi prin verificarea măsurilor stabilite prin documentele de control 

CJPC Caraş-Severin 31.12.2020 

42  Organizarea şedinţelor Consiliului Consultativ Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor conform Programelor de activitate ale acestui organism stabilite 

CJPC Caraş-Severin 30.06.2020 
31.12.2020 
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semestrial şi întrunirea CCPC, care coordonează activitatea de supraveghere a 
pieţei la nivel local 

43  Colaborarea cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu 
instituţii similare din statele membre ale Uniunii Europene, prin schimbul rapid de 
informaţii privind produsele periculoase 

CJPC Caraş-Severin 30.06.2020 
31.12.2020 

44  Verificarea îndeplinirii condiţiilor în baza cărora au fost autorizaţi operatorii economici 
care desfăşoară activităţi cu metale preţioase 

CJPC Caraş-Severin 31.12.2020 

45  Organizarea  şedinţelor Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor 
Caraş-Severin 

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor 

Caraş-Severin  
Instituţia Prefectului – Judeţul 

Caraş-Severin 
SDEMSPD 

Trimestrial 

46  Soluţionarea cu celeritate a petiţiilor consumatorilor şi asociaţiilor acestora   

47  Îmbunătăţirea modalităţilor de primire, soluţionare şi informare a petiţionarului prin 
creşterea procentului de petiţii soluţionate din cele înregistrate 

CJPC Caraş-Severin 30.06.2020 
31.12.2020 

48  Creşterea nivelului de informare/educare a consumatorilor      

49  Desfăşurarea de campanii şi acţiuni de informare / educare a consumatorilor pentru: 
- Achiziţionarea în cunoştinţă de cauză a produselor şi serviciilor, potrivit intereselor 
consumatorilor 
- Creşterea gradului de protejare a consumatorilor 
- Creşterea numărului de petiţii soluţionate pe cale amiabilă 

CJPC Caraş-Severin 31.12.2020 

50  Controlul metrologic prin  inspecţii si  testări  inopinate - controlul  mijloacelor 
de măsurare si controlul  măsurarilor, efectuate  cu mijloace  de  măsurare  din  
domenii de interes  public  

  

51  Controlul metrologic prin  inspecţii și  testări  inopinate - controlul  mijloacelor de 
măsurare si controlul  măsurarilor utilizate la:  
- tranzacţii comerciale (vânzări, cumpărări  si schimburi de mărfuri, produse si 
servicii  ale caror  valori sunt determinate  pe baza de măsurări); 
 - deteminarea valorilor unor mărimi importante pentru sănătatea şi integritatea 
persoanelor(din medicină, controlul medicamentelor, controlul mediului, 
supravegherea şi siguranţa  traficului de călători si mărfuri, protecţia muncii);  
- stabilirea unor impozite, taxe, tarife, prime, amenzi, remuneraţii; 
- determinări oficiale de stocuri din gestiune pe bază de măsurări; 
- determinarea valorilor unor mărimi 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 mărimi ce afectează  integritatea cetăţenilor      

Serviciul Judeţean de Metrologie 
Legală Caraş-Severin 

2020 

52  Asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de 
măsurare supuse controlului metrologic legal, prin verificări metrologice 
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53  Verificari metrologice ale mijloacelor de măsurare ale agentilor economici şi 
persoanelor fizice, care utilizează mijloace de măsurare de interes public 

SJML Caraş-Severin 2020 

54  Etalonări ale etaloanelor SJML Caraş-Severin şi ale agenţilor economici care fac 
verificări ale  mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal 

SJML Caraş-Severin 2020 

55  Control metrologic legal la preambalatorii de produse destinate vânzării in 
cantităţii nominale, unitare si constante, preambalări efectuate in funcţie  de  
masă si volum 

  
 

56  Verificări metrologice ale preambalatelor, prin care se constată dacă preambalatele 
indeplinesc condiţiile cuprinse in instructiunile de metrologie legală-verificǎri prin 
sondaje, eşantionari, verificări statistice pe loturi de preambalate 

SJML Caraş-Severin 2020 

57  Autorizarea/avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru activităţile de 
verificare, reparare şi montare de mijloace de măsurare de interes public 

  

58  Evaluarea agenţilor economici şi persoanelor fizice in vederea obținerii autorizațiilor 
si avizelor pentru desfăşurarea activităţilor de verificare, reparare şi montare de 
mijloace de măsurare de interes public 

SJML Caraş-Severin 2020 

59  Supraveghere metrologică a activităţilor autorizate/avizate (repararea, 
verificarea, montarea mijloacelor de măsurare de interes public) 

  

60  Reevaluarea periodica a condiţiilor in baza cărora au fost acordate autorizatiile/ 
avizele 

SJML Caraş-Severin 2020 

61  Testări ale mijloacelor de măsurare verificate metrologic in laboratoare de metrologie 
autorizate 

SJML Caraş-Severin 2020 

62  Supravegherea pieţei pentru mijloacele de măsurare folosite in domenii de 
interes public 

  

63  Supravegherea si controlul introducerii pe piaţă si/sau punerii in funcţiune a 
mijloacelor de mǎsurare şi dispozitivelor auxiliare ale acestora, prevăzute in  
normele de metrologie legală CEE(Comunitatea Economica Europeană) 

SJML Caraş-Severin 2020 

64  Asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de 
măsurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal 

  

65  Etalonări ale mijloacelor de măsurare nesupuse controlului metrologic legal SJML Caraş-Severin 2020 
66  Atestarea laboratoarelor care efectuează etalonări ale mijloacelor de măsurare 

nesupuse controlului metrologic legal 
SJML Caraş-Severin 2020 

67  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 

  

68  Evaluarea agenţilor economici in vederea obţinerii autorizatiilor/avizelor/atestatelor, 
se face impunând agenţilor economici implementarea Sistemului de management al 

calității 

SJML Caraş-Severin 2020 
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V. Transporturi și infrastructură 
    
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 1. Transport rutier   

 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale   

 Reparații capitale   

1  Consolidare DN 57 km 137+500 - 152+990 Nicolinț - Oravița (DTAC, PT, AT, 
execuție) 

Direcția Regională de  
Drumuri și Poduri Timișoara 

2020 

2  Consolidare DN 67D km 103+000 – 103+927 (Pac, PT, AT și execuție) DRDP Timișoara 2020 

3  Stabilizare şi consolidare versanţi pe DN 57 km 4+093 - 93+000, sector judeţ Caraş - 
Severin km 63+600 - 93+000 (Pac, PT, AT și execuție) 

DRDP Timișoara 2020 

4  Consolidare corp drum DN 57B km 8+850 dr. (D.A.L.I., Pac, PT,AT și execuție) DRDP Timișoara 2021 
5  Consolidare corp drum DN 57B km 9+960 dr. (Pac, PT,AT și execuție) DRDP Timișoara 2020 
6  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 (Pac, PT, AT și 
execuție) 

DRDP Timișoara 2021 

7  Posibilitatea măririi gabaritului de liberă trecere de la 3,50 m la 5,00 m de pe DN de pe 
DN 58A km 38+190 la Ezeriş (D.A.L.I., Pac, PT, AT și execuție)  

DRDP Timișoara 2021 

8  Consolidare pod pe DN 6 km 393+364 (D.A.L.I.) DRDP Timișoara 2020 
 Întreţinere periodică   

9  Pod pe DN 6 km 422+438 (execuție) DRDP Timișoara 2020 
10  Pod pe DN 68 km 6+457 (execuție) DRDP Timișoara 2020 
11  Întreținere periodică drumuri (reciclare, covoare asfaltice, straturi bituminoase foarte 

subțiri, tratamente bituminoase) 
DRDP Timișoara 2020 

 Întreținere curentă   

12  Întreținere curentă drumuri pe timp de vară DRDP Timișoara 2020 
13  Întreținere curentă drumuri pe timp de iarnă DRDP Timișoara 2020 
 Lucrări de drumuri (reţea drumuri judeţene)    

 Continuare lucrări de reabilitare și modernizare prin  PNDL Etapa II   

14  Modernizare DJ 585, Valeapai - Duleu - Limită judeţ Timiş, km 28+200 - 36+200,  
Lungime: 8 km 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
Direcţia de Drumuri Judeţene  

31.12.2020 

15  Modernizare DJ 608B,  Copăcele-Zorlencior, km 8+600 - 19+600, Lungime: 11,00km Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

16  Modernizare DJ 608B,  Zorlencior-Zorlențu Mare, km 19+600 - 25+300, Lungime: 5,7 
km 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

17  Modernizare DJ 680A, Maciova - Ciuta - Obreja (DN 68), km = 12+000 - 19+451 
Lungime: 7,4 km 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

18  Reabilitare DJ 571 (DN 57B) - Eftimie Murgu, km 0+000 - 5+643, Lungime: 5,64 km Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 
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19  Reabilitare DJ 571G ,  L=7,249 km, Gîrbovăț - Lăpușnicu Mare, 4 tr., Lungime: 7,25 
km 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

20  Reabilitare DJ 608B, Constantin Daicoviciu - Copăcele, km 0+000 - 8+600, Lungime: 
8,6 km 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Continuare lucrări de reabilitare prin  PNDL, Etapa  I   
21  Reabilitare DJ 581, Reșița – Giurgiova – 26,16 km Consiliul Județean Caraş-Severin 

DDJ 
31.12.2020 

22  Reabilitare DJ 608, Caransebeș - Telescaun – 23,12 km Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

23  Refacere îmbrăcăminte bituminoasă degradată pe DJ 571B, între DN 57 B, Bozovici – 
Dalboșeț - Șopotu Nou – 21,13 km 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

24  Reabilitare DJ 582, Reșița – Văliug – 13 km Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Propunere investiții   
 Documentații tehnice pentru execuție lucrări de ranforsare system rutier și înlăturarea 

efectelor calamităților 
  

25  Ranforsare sistem rutier DJ 680 A  Tincova-Pestere=8.000 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

26  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Teregova = 2.650 m 
 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

27  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Luncavita =1500 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

28  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Mehadica = 700 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

29  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Cuptoare = 1900 m si Crusovat= 270 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

30  Ranforsare sistem rutier DJ 571 Stinapari-Sasca Montana = 4.500 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

31   Ranforsare sistem rutier DJ 571 B intravilan Stancilova = 4.500 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

32  Refacere pod pe DJ 571C la intrarea in Petrilova, avariat(Comuna Ciuchici), HG nr 
698/2019 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

33  Decolmatare Pod pe DJ 571 (sat Macoviste-zona Lunca-Macoviste, Comuna Ciuchici, 
HG nr 698/2019 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

34  Refacere pod pe DJ 571, subspălare culee-intrare in sat Sasca Montana(sat Sasca 
Montana, comuna Sasca Montana), HG nr 698/2019 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

35  Refacere pod pe DJ 571C, intrare DN in satul Naidas(comuna Naidas), HG nr 
698/2019 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

36  Refacere pod pe DJ 680A, sat Cavaran peste paraul Valisor (comuna Constantin 
Daicoviciu), HG nr 698/2019 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 
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37  Refacere pod pe DJ 680A, sat Pestere, iesire din localitatea Pestere (comuna 
Constantin Daicoviciu), HG nr 698/2019 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Continuare demersuri privind implementarea proiectelor depuse pe programul 
operațional regional 

  

38  Modernizare DJ 684 Ruschiţa-Voislova, limită judeţ Timiş, conexiune cu judeţ 
Hunedoara, în evaluare la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest -  faza 
de precontractare ; 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

39  Modernizare DJ 608 Plugova (DN6)- Globurău - Costiş - Borugi - Cornereva- Obiţa - 
Rusca (DN6) – în evaluare la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest  – 
contract de finanțare semnat, procedură de achiziție proiectare și execuție lucrări 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

40  Modernizare DJ 572 Comorâște-Berzovia, în evaluare la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Regiunea Vest – faza de precontractare 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

41  Modernizare DJ 581 Intersecție DJ 586A (Secășeni) – Intersecție DN 57 (Grădinari) – 
contract de finanțare semnat, procedură de achiziție proiectare și execuție lucrări 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Continuare demersuri privind implementarea proiectelor depuse pe Programul 
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

  

42  Modernizare DJ 571A, intersecţie DN 57A (Gornea) - Sicheviţa - Gîrnic - intersecţie DJ 
571 (Moldoviţa) – în evaluare la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Regiunea Nord-
Vest 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

43  Modernizare DJ 571 Moldova Veche - Moldova Nouă – Moldoviţa - Sasca Montană - 
Ciuchici – DN 57, l = 47,0 km – în evaluare la Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Regiunea Nord-Vest 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Continuare demersuri privind implementarea proiectelor depuse la Compania 
Națională de Investiții 

  

44  Reabilitare și modernizare DJ 582A – În evaluare Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

45  Reabilitare, refacere și modernizare DJ 572, Vermeș – limită județ Timiș - În evaluare Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

46  Refacere și modernizare DJ 608 Teregova – Luncavița – Mehadica, comuna 
Luncavița - În evaluare 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

47  Reabilitare, refacere si modernizare DJ 571, Moldova Nouă – Cărbunari – Sasca 
Montană - În evaluare 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Reparații capitale   

 Refacere după calamități HG nr. 514/2018   
48  Corpuri de drum, poduri, podețe, ziduri de sprijin, acostamente, parapeți metalici, 

rambleuri) pe DJ 571 Cărbunari, DJ 571 Sasca Montană, DJ 585 Ramna, DJ 587 
Păltiniș, DJ 582A Târnova și DJ 683 Zăvoi 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Refacere după calamități HG nr. 698/2019   

49  Refacere pod pe DJ 571C la intrarea in Petrilova, avariat(Comuna Ciuchici) Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 
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50  Decolmatare Pod pe DJ 571 (sat Macoviste-zona Lunca-Macoviste, Comuna Ciuchici Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

51  Refacere pod pe DJ 571, subspălare culee-intrare in sat Sasca Montana(sat Sasca 
Montana, comuna Sasca Montana) 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

52  Refacere pod pe DJ 571C, intrare DN in satul Naidas(comuna Naidas) Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

53  Refacere pod pe DJ 680A, sat Cavaran peste paraul Valisor (comuna Constantin 
Daicoviciu) 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

54  Refacere pod pe DJ 680A, sat Pestere, iesire din localitatea Pestere (comuna 
Constantin Daicoviciu) 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

55  Refacere podet DJ 680 A, intre sat Tincova-UAT Sacu și sat Cavaran-UAT 
Cconstantin Daicoviciu, distrus la surparea malului (comuna Sacu) 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

56  Decolmatare 6 podete pe DJ 683 Zavoi-Poiana Marului la iesirea din satul Zavoi spre 
Poiana Marului (comuna Zavoi) 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Siguranţa circulaţiei pe întreaga reţea de drumuri județene   
 Ranforsare sistem rutier intravilan localități rurale     

57  Ranforsare sistem rutier DJ 680 A  Tincova-Pestere=8.000 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

58  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Teregova = 2.650 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

59  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Luncavita =1500 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

60  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Mehadica = 700 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

61  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Cuptoare = 1900 m si Crusovat= 270 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

62  Ranforsare sistem rutier DJ 571 Stinapari-Sasca Montana = 4.500 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

63  Ranforsare sistem rutier DJ 571 B intravilan Stancilova = 4.500 m Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Întreținere curentă pe timp de vară   
64  Covoare asfaltice, tratamente bituminoase, plombare cu mixtură asfaltică, reprofilare 

cu adaos de material, realizare șanțuri, curățare șanțuri și rigole, întreținere 
acostamente, pietruire, marcaj rutier, toaletare vegetație, montare și înlocuire 
indicatoare rutiere pe întreaga rețea de drumuri 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Deszăpezire   
65  DDJ Caraș-Severin are 9 contracte de servicii de deszăpezire, încheiate cu operatori 

economici în vederea asigurării viabilității traficului pe timp de iarnă, respectiv: zona 
Oravița, zona Semenic, Muntele Mic, DJ 581 Reșița – Grădinari, zona Bocșa, zona 
Reșița, Valea Almăjului, zona Caransebeș, zona Băile Herculane 

Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 
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 Activitatea de urmărire lucrări drumuri și poduri   

66  Asigurarea, în colaborare cu entitatea de profil din subordinea CJCS monitorizării 
modului de executare a contractelor de servicii și a celor de lucrări de întreținere și 
reparații pe drumurile județene (decontarea lucrărilor executate din punct de vedere 
cantitativ și calitativ), în conformitate cu legislația în vigoare 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
Direcţia Tehnică 

31.12.2020 

67  Participarea împreună cu entitatea de profil din subordinea CJCS la efectuarea 
recepţiilor la terminarea lucrărilor, precum şi a recepţiilor finale, potrivit HG 
nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

68  Supervizarea și controlarea, în condițiile legii, a modului de realizare a lucrărilor de 
reparare a infrastructurii rutiere afectate de inundații sau  alte calamități, executate din 
fonduri care se derulează prin intermediul CJCS, monitorizând totodată, în teren, 
stadiul lucrărilor de întreținere și de reparații efectuate pe drumurile județene 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

 Eliberarea actelor necesare în domeniul transportului   

69  Întocmirea și eliberarea Autorizațiilor Speciale de Transport Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
Direcţia de Drumuri Județene 

31.12.2020 

70  Întocmirea și eliberarea Acordurilor Prealabile și a Autorizațiilor de Amplasare și/sau 
Acces 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2020 

71  Efectuare de verificări pe teren 
 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DDJ 

31.12.2020 

72  Întocmire și eliberare contracte utilizare zonă drum Consiliul Județean Caraş-Severin 
DDJ 

31.12.2020 

 Autorizare transport   

73  Monitorizarea şi evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi a cerinţelor de 
transport public judeţean, verificarea şi soluţionarea sesizărilor din domeniul 
transportului public rutier de persoane în trafic județean 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
Direcţia Tehnică 

31.12.2020 

74  Preluarea şi analizarea cererilor de modificare a Programului de transport judeţean 
prin curse regulate 01.01.2014 – 30.06.2023, de la autorităţile publice locale,  
operatorii de transport sau persoane fizice în vederea actualizării periodice a acestuia 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

75  Modificarea Programului de transport judeţean rutier de persoane contra cost prin 
curse regulate 01.01.2014-30.06.2023, pentru actualizarea acestuia în funcţie de 
cerinţele de mobilitate a populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, 
internaţional, feroviar și în anul 2020 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

76  Acordarea de consultantă  şi sprijin operatorilor de transport în vederea participării la 
licitaţiile electronice de atribuire a traseelor judeţene din cadrul Programului de 
transport judeţean rutier de persoane contra cost prin curse regulate 01.01.2014-
30.06.2023 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

77  Organizarea împreună cu Agenția pentru Agenda Digitală a României - Serviciul de 
Atribuire Electronică în Transporturi (SAET)  în anul 2020 de noi atribuiri electronice a 
traseelor județene, completarea bazei de date a Agenției pentru Agenda Digitală a 
României - SAET pentru licitaţiile electronice ce vor fi  organizate în anul 2020 de 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 



 36 

către Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport pentru 
atribuirea traseelor județene rămase neatribuite, trasee județene neatribuite și 
modificate, trasee județene la care operatorii de transport au renunțat sau trasee 
județene nou înființate din Programul de transport 

78  Validarea rezultatelor licitațiilor electronice  și intocmirea proiectelor de hotărâre pentru 
atribuirea licențelor de traseu pentru curse regulate județene  din Programului de 
transport judeţean rutier de persoane contra cost prin curse regulate 01.01.2014-
30.06.2023, care sunt câștigate la licitațiile electronice de atribuire din anul 2020 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

79  Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport rutier  
judeţean de persoane contra cost prin curse regulate câștigate la licitațiile electronice 
de atribuire din anul 2020 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

80  Întocmirea graficelor de circulație pentru traseele județene regulate atribuite la licitațiile 
electronice în anul 2020 din Programului de transport judeţean rutier de persoane 
contra cost prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2023 sau pentru traseele atribuite și  
modificate prin actualizarea Programului de transport judeţean rutier de persoane 
contra cost prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2023 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

81  Emiterea și eliberarea licenţelor de traseu, precum  și a caietelor de sarcini, pentru 
efectuarea serviciului de transport rutier  judeţean de persoane contra cost prin curse 
regulate 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

82  Elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciului de transport rutier   
judeţean de persoane contra cost prin curse regulate 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

83  Verificarea modului de desfăşurare a   serviciului public de transport de persoane prin 
curse regulate 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 
DT 

31.12.2020 

 2. Transport feroviar   

 1. Investitii in infrastructura feroviara – în curs de realizare   

 Obiective de investitii finantate din fonduri europene si cu contributie de la 
Bugetul de stat  

  

 - Coridorul Orient /Est - Mediteranean (Arad -Timisoara - Craiova- Calafat)    

84  Studiu de Fezabilitate pentru ”Modernizarea liniei feroviare Arad-Timisoara-
Caransebes” 

CNCF"CFR"- SA 
Sucursala Regională CF 

Timișoara 

2020 

85  Studiu de Fezebilitate pentru ”Reabilitare linie feroviară Craiova, - Drobeta Turnu 
Severin - Caransebes, parte a Coridorului ORIENT/EST MEDITERANEAN” 

CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

2020 

 - Studiu de Fezabilitate pentru proiectul ”Modernizare/Reabilitare a 47 de statii 
de cale ferata din România” 

  

86  Lot 1 Statia CFR Baile Herculane CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

2020 

87  Lot 3 Statia CFR Orșova CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

2020 

 Studiu de Fezabilitate pentru proiectul ” Lucrari de reabilitatre poduri, podete si 
tuneluri de cale ferata etapa II, Lot SRCF Timisoara 
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88  Tunel între statiile  Gîrliste-Anina km 25+356 -km 26+016 CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

2020 

89  Pod între statiile Lisava-Gîrliste km 19+553 CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

2020 

 Obiective de investitii finantate din fonduri integral de la Bugetul de stat    
90  Consolidare versant linia 100 Orsova-Jimbolia km 404+950-405+220 (proiectare si 

executie) 
CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

2020 

91  Refactie totala linia CF Orsova - Jimbolia, Valisoara - Caransebes km.461+100 - 
475+835 (executie) 

CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

2020 

 Obiective de investitii finantate din surse proprii ale CNCF ”CFR”- S.A.   

92  Lucrari de reîntregire magistrala de fibra optica tronson Varciorova - Caransebes     
(actualizare proiect)  

CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

2020 

 2. Investitii in infrastructura feroviara – proiecte viitoare   

 Obiective de investitii finantate din fonduri europene si cu contributie de la 
Bugetul de stat  

  

 - Coridorul Orient /Est - Mediteranean (Arad -Timisoara - Craiova- Calafat)    

93  ”Modernizarea liniei feroviare Arad-Timisoara-Caransebes” (proiectare+ executie) CNCF"CFR"- SA  
SRCF Timișoara 

- 

94  ”Reabilitarea liniei feroviară Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebes, parte a 
Coridorului ORIENT/EST MEDITERANEAN” (proiectare+executie) 

CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

- 

 - Proiectul ”Modernizare/Reabilitare a 47 de statii de cale ferata din România”    

95  Lot 1 Statia CFR Baile Herculane. (proiectare+executie) CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

- 

96  Lot 3, Statia CFR Orșova( proiectare+executie) CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

- 

97  - Proiectul ” Lucrari de reabilitatre poduri, podete si tuneluri de cale ferata etapa 
II, Lot SRCF Timisoara  

  

98  Tunel între statiile Gîrliste-Anina km 25+356 - km 26+016 (proiectare si executie) CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

- 

99  Pod între statiile Lisava-Gîrliste km 19+553 (proiectare si executie) CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

- 

 Obiective de investitii finantate din fonduri integral de la Bugetul de stat    

100  Modernizare TN km 43+223 între statiile Berzovia-Iam (proiectare si executie) CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

- 

101  Modernizare TN km 60+308 în stația Reșița Nord Cap X (proiectare si executie) CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

- 

102  Obiective de investitii finantate din surse proprii ale CNCF ”CFR”- S.A.   

103  Lucrari de reîntregire magistrala de fibra optica tronson Vârciorova - Caransebes (faza  
executie) 

CNCF"CFR"- SA 
SRCF Timișoara 

- 
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VI. Agricultură şi dezvoltarea rurală 
 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 Implementarea politicilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de 
conservare a fondului funciar 

  

1  Verificarea documentaţiei privind scoaterea din circuitul agricol şi întocmirea deciziei 
de scoaterea din circuitul agricol 

Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Caraş-Severin 

Permanent 

2  Întocmirea Situaţiei Statistice a Terenurilor, pe grupe de producători şi categorii de 
folosinţă 

DAJ Caraş-Severin 01-31.03.2020 

 Intensificarea activităţii de promovare a producţiei agricole ecologice şi 
tradiţionale 

  

3  Înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică din producţia vegetală şi animalieră 
în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1438/2013, cu completările şi modificările 
ulterioare 

DAJ Caraş-Severin 01-31.05.2020 

4  Creşterea ponderii produselor tradiţionale atestate; efectuarea de prezentări a 
legislaţiei în vigoare în vederea atestării de noi produse tradiţionale cărăşene 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

 Asigurarea securităţii alimentare prin creşterea, diversificarea producţiei 
agricole vegetale şi îmbunătăţirea sistemului de stastistică agricolă 

  

5  Întocmirea şi transmiterea la MADR a situaţiilor privind principalele acţiuni din 
agricultura judeţului 

DAJ Caraş-Severin Săptămânal 

6  Implementarea Sistemului de Informaţii Agricole la nivel judeţean în scopul colectării, 
prelucrării, interpretării şi raportării de date şi informaţii privind piaţa produselor 
agricole şi alimentare şi transmiterea la MADR 

DAJ Caraş-Severin Săptămânal 

7  Înregistrarea contractelor şi verificarea suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr din 
judeţ 

DAJ Caraş-Severin Când este cazul 

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 Săptămânal 

9  Centralizarea informaţiilor privind cantităţile de grâu, porumb, orz, orzoaică, floarea 
soarelui, rapiţă depozitate, cantităţile valorificate şi transmiterea lor la MADR 

DAJ Caraş-Severin Lunar 

10  Întocmirea Situaţiei Statistice AGR 2A privind suprafaţa productivă de primăvară în 
anul 2019 

DAJ Caraş-Severin 01-30.06.2020 

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

DAJ Caraş-Severin 01-31.08.2020 

12  Estimarea producţiilor la principalele culturi agricole DAJ Caraş-Severin 01.06. – 31.10.2020 

13  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 2020 

DAJ Caraş-Severin 01-31.12.2020 

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

DAJ Caraş-Severin Permanent 
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15  Efectuarea modificărilor în Sistemul Informatic Naţional al Viei si Vinului DAJ Caraş-Severin Permanent 

16  Propuneri pentru calcularea normelor de venit pe suprafaţă pentru categoriile de 
produse vegetale şi animale 

DAJ Caraş-Severin Anual 

17  Propuneri  preţuri medii ale produselor agricole pe care le transmit consiliului judeţean, 
potrivit art. 84 alin.(5) din Legea nr.227 - Codul fiscal 

DAJ Caraş-Severin Anual 

18  Emiterea avizului final necesar încheierii contractului de vânzare pentru terenurile 
agricole situate în extravilan cu suprafaţă de până la 30 de hectare inclusiv 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
 

19  Verificarea datelor tehnice înscrise în Proiectul de amenajament pastoral DAJ Caraş-Severin Când este cazul 
20  Eliberarea autorizaţie tăiere nuc DAJ Caraş-Severin Când este cazul 
21  Eliberarea autorizaţie de deposit cereale DAJ Caraş-Severin Când este cazul 
22  Eliberarea autorizaţie pentru cultivarea cânepei DAJ Caraş-Severin Când este cazul 
23  Eliberarea autorizaţie pentru cultivarea tutunului DAJ Caraş-Severin Când este cazul 
24  Eliberarea certificate abilitare îngrășăminte DAJ Caraş-Severin Când este cazul 
25  Eliberarea autorizaţie de plantare pomi fructiferi DAJ Caraş-Severin Când este cazul 
26  Eliberarea autorizaţie pentru defrișare plantație pomi fructiferi DAJ Caraş-Severin Când este cazul 
27  Eliberarea decizie pentru schimbarea categoriei de folosință DAJ Caraş-Severin Când este cazul 
28  Ajutor de minimis pentru programul de susținere pentru produse deficitare, între care 

și acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spații protejate, program început în 
anul 2020 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

29  Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi DAJ Caraş-Severin Permanent 

 Urmărirea evoluţiei efectivelor de animale şi a producţiilor zootehnice   

30  Evoluţia structurii dimensionale a efectivelor de animale, pe specii şi categorii DAJ Caraş-Severin 01-31.12.2020 

31  Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine și 
caprine pentru comercializarea lânii 

DAJ Caraş-Severin 31.12.2020 

32  Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine și 
caprine pentru comercializarea lânii 

DAJ Caraş-Severin 31.12.2019 

 Organizarea de cursuri de instruire şi formare profesională   

33  Elaborarea programului anual de măsuri privind activităţile de instruire, iniţiere şi 
formare profesională continuă în funcţie de nevoile identificate în teritoriu, inclusiv 
pentru zona montană, de obiectivele şi tematicile prioritare ale MADR 

DAJ Caraş-Severin Anual 

34  Organizarea de cursuri de formare profesională în meseriile de:  
- ”Lucrător în cultura plantelor”,  
- ”Lucrător în creşterea animalelor”,  
- ”Apicultor”,  
- ”Pomicultor”,  

DAJ Caraş-Severin Permanent 
 

35  Organizarea de instruiri şi cursuri de iniţiere, durată de 5 zile cu fermierii care 
accesează măsuri de agro-mediu şi climă, precum şi cu cei care accesează măsuri 
PNDR 2014 – 2020 pentru implementarea angajamentelor de agro-mediu, climă şi 
agricultură ecologică în cadrul M.10, M.11, M.13 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
 

 Acordarea de consultanţă pentru accesarea măsurilor PNDR 2014-2020   
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36  Organizarea activităţii de consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate pentru 
elaborarea proiectelor de accesare a fondurilor europene şi naţionale, dosarelor de 
plăţi pentru proiectele aflate în perioada de finanţare 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
 

 Diseminarea informaţiilor cu caracter tehnic şi ştiinţific şi realizarea transferului 
de informaţii către fermieri 

  

37  Acordarea asistenţei informaţionale, tehnică, logistică şi legislativă privind creşterea şi 
diversificarea speciilor şi producţiilor animaliere 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

38  Consultanţă tehnică pentru crescătorii de animale, elaborarea de reţete furajere pe 
specii şi categorii 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

39  Promovarea în teritoriu a măsurilor de susţinere a crescătorilor de animale (subvenţii, 
ajutoare de minimis) 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

40  Realizarea de materiale audio-video, emisiuni radiofonice şi de televiziune cu tematică 
agricolă, publicarea de articole în presa scrisă şi electrionică 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

 Colectare informaţii contabile şi prelucrare a chestionarelor RICA   

41  Colectarea de informaţii contabile de la exploataţiile agricole de pe raza judeţului, 
conform planului de selecţie distribuit de MADR 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

42  Asigurarea respectării planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA DAJ Caraş-Severin Permanent 
 Eficientizarea activităţii Inspecţiei de Stat   

43  Verificarea modului de respectare a prevederilor  Legii nr.145/2014- pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol-privind utilizarea 
atestatului de producător şi carnetului de comercializare de către producătorii agricoli 
persoane fizice 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

44  Efectuarea controlului de conformitate şi eliberarea certificatului de conformitate cu 
standardele de comercializare sau întocmirea procesului verbal de constatare a 
neconformităţii, după caz, pentru fructele şi legumele în stare proaspătă, destinate 
exportului sau provenite din import 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

45  Colaborarea cu birourile şi punctele vamale din subordinea Autorităţii Naţionale a 
Vămilor, în vederea asigurării unui control de conformitate riguros a legumelor şi 
fructelor proaspete importate sau destinate exportului 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

46  Colaborarea cu ANAF-Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi 
Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea 
identificării şi eliminării unor aspecte ce contravin Normelor organizării comune de 
piaţă în sectorul producerii şi comercializării  legumelor şi fructelor 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

47  Autorizarea spaţiilor de comercializare a vinului de masă în vrac şi verificarea 
menţinerii condiţiilor de autorizare a acestora în conformitate cu prevederile legislative 
în vigoare 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

48  Avizarea documentelor de insoţire a transporturilor de produse vitivinicole vrac, 
conform prevederilor Legii nr.164/2015 privind aprobarea documentelor de însotire  a 
transporturilor de produse vitivinicole şi evidenţele obligatorii în sectorul vitivinicol şi 
controlul privind: calitatea, provenienţa, autenticitatea, naturaleţea şi evidenţa 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
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produselor vitivinicole comercializate sub formă neîmbuteliată.  
Prelevare de probe şi transmitere spre analiză la unul din laboratoarele din subordinea 
MADR 

49  Respectarea prevederilor legale privind etichetarea şi ambalarea vinurilor şi a altor 
produse vitivinicole aflate în reţeaua comercială 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

50  Verificarea respectării termenului de depunere a declaraţiilor de stocuri de către 
agenţii economici, precum şi corectitudinea datelor înscrise, în conformitate cu Legea 
164/2015 a viei şi vinului 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

51  Verificarea folosirii sări iodate la fabricarea păinii şi produselor de panificaţie conform 
prevederilor H.G.nr.1904/2006 pentru modificarea H.G.568/2002 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

52  Verificarea în structurile de vânzare cu amănuntul a respectării afişajului obligatoriu la 
comercializarea păinii şi produselor de panificaţie, conform OUG.12/2006 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

53  Verificarea în structurile de vânzare cu amănuntul a respectării regimului de marcare, 
clasificare, ambalare şi comercializare a ouălor 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

54  Verificarea legalităţii utilizării atestatului şi logo-ului de produs tradiţional şi a 
produselor alimentare consacrate romaneşti conform O.M.724/2013 şi a 
O.M.394/2014 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

55  Participarea la acţiuni de control mixte, formate din comisari ai Gărzii Financiare şi ai 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor precum şi ofiţeri ai Inspectoratului 
General al Poliţiei 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

56  Verificarea menţinerii condiţiilor tehnice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor 
pentru spaţiile de depozitare a produselor agricole conform OUG.12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale şi Ordinului nr. 222/2006 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

57  Verificarea existenţei autorizaţiilor pentru spaţiile de depozitare a produselor agricole 
şi identificarea celor care funcţionează făra a avea spaţii de depozitare autorizate 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

58  Verificarea modului de respectare a prevederilor OUG 67 /2008 şi a Ordinului MADR 
nr.445/2008 de către unităţile de raportare(SIPPA) 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

59  Urmărirea respectării de către OIC-urile  aprobate de MADR a procedurii de control 
standard şi a aplicării în activitatea de inspecţie şi certificare a măsurilor de control şi 
precauţie pe care OIC-urile  se angajează să le impună operatorilor pentru fiecare 
domeniu de activitate 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

60  Verificarea pe teren a respectării de către OIC-uri  a cerinţelor minime de control 
cuprinse în Regulamentul CE nr.889/2008 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

61   Identintificarea eventualelor nereguli sau încălcări în activitatea de inspecţie 
desfaşurată de OIC la operatorii aflaţi sub contract 

DAJ Caraş-Severin La solicitarea OIC 

62  Participarea împreună cu inspectorul OIC la prelevare de probe de la operatorii 
economici care obţin producţii mari şi care efectuează tranzacţii în afara teritoriului 
României 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

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

DAJ Caraş-Severin Permanent 
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64  Inventarierea suprafeţelor cultivate cu plante modificate genetic şi întocmirea bazei de 
date a cultivatorilor de plante OMG in anul 2020 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

65  Verificarea suprafeţelor cultivate  cu porumb OMG şi soia convenţională DAJ Caraş-Severin Permanent 
66  Colaborarea și schimbul de informaţii cu celelalte instituţii guvernamentale care au 

atribuţii in respectarea legislaţiei referitoare la OMG, respectiv Garda Naţională de 
mediu, ANSVSA şi ANPC 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

67  Urmarirea modului de ambalare si etichetare a ingrăşămintelor chimice conform 
legislaţiei în vigoare, precum si a fişei tehnice de securitate emisă de producător 

DAJ Caraş-Severin Permanent 

 Alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor 
agricoli prin diferite măsuri 

  

68  Acordarea de sprijin din fonduri MADR, producătorilor agricoli care solicită ameliorarea 
calităţii solurilor acide atât pentru studii pedologice cât şi pentru   perimetre de 
ameliorare 

DAJ Caraş-Severin Permanent 
 
 

 Susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe şi bugete 
multianuale 

  

69  Efectuarea plăţilor directe 2020, independent de nivelul producţiei aplicând schema de 
plată unică pe suprafaţă (SAPS) 

Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură – Centrul 

Județean Caraș-Severin 

31.12.2020 

70  Efectuarea controlului asupra cererilor de acordare a plăţilor directe în cadrul schemei 
de plată unică pe suprafaţă (SAPS) 

APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

71  Efectuarea plăţilor naţionale coplementare directe (ANT) ca plăţi care suplimentează 
de la bugetul naţional plăţile primite prin schema unică de plată pe suprafaţă – SAPS, 
din fondurile Uniunii Europene pentru suprafata cultivată 

APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

72  Verificarea respectarii condiţiilor agricole şi de mediu bune (GAEC) cuprinzând 
standarde pentru evitarea eroziunii solului, pentru menţinerea conţinutului optim de 
materie organică în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare pentru 
menţinerea structurii solului, pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a 
solului şi standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti permanente 

APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

73  Aducerea la cunoştinţa producătorilor a primelor şi subvenţiilor la produsele şi 
cantităţile la care se vor aplica măsuri de intervenţie, precum şi distribuţia acestora 

APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

74  Acordarea de plăţi compensatorii pe hectar de teren agricol utilizat, pentru fermierii din 
zonele cu handicap natural (LFA) – contribuind astfel la ocrotirea zonelor rurale, la 
susţinerea şi promovarea sistemelor agricole durabile, la menţinerea unei populaţii 
active în arealele montane 

APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

75  Efectuarea  plăţilor pentru măsurile de agromediu, acordate in schimbul beneficiilor de 
mediu aduse de fermieri pentru pastrarea in principal a agriculturii traditionale 

APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

 Sprijinirea productiei agricole prin măsuri de piaţă si alte forme de sprijin   

76  Acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse 
lactate elevilor din institutiile scolare  

APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

77  Aplicarea prevederilor titlului XI Renta viagera agricola  APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 
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78  Aplicarea prevederilor   Măsurii 14 plati in favoarea bunastarii animalelor  APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

79  Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023  APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

80  Aplicarea Programului National Apicol APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

81  Implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, precum și 
măsuri adiacente acestora 

APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

82   Acordarea ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale  APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

83  Acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

84  Aplicarea Măsurii 15 – schemă ajutor de stat – servicii de silvomediu, climatice și 
conservare a pădurii  

APIA - Centrul Județean  
Caraș-Severin 

31.12.2020 

 Promovarea programelor de cofinanţare externă   

85  Organizarea, în județ, de actiuni de promovare a măsurilor de finanțare din PNDR, ce 
se vor deschide în anul 2020 

Oficiul Judeţean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale 

Caraș-Severin 

Permanent 

86  Distribuirea materialelor promotionale  OJFIR Caraș-Severin Permanent 

 Implementare proiecte   

87  Verificare cereri de finanțare OJFIR Caraș-Severin Permanent 

88  Verificare dosare de achiziții și de plată   OJFIR Caraș-Severin Permanent 

89  Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor OJFIR Caraș-Severin Permanent 

90  Verificarea documentatiei de modificare a contractului de finantare OJFIR Caraș-Severin Permanent 

 Derularea activităţii de control asupra produselor   

91  Controlul fitosanitar al produselor destinate exportului si eliberarea certificatelor 
fitosanitare 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

92  Controlul fitosanitar in vederea depistarii organismelor de carantina din:   
- culturi de cimp 
- plantații pomicole                              
- spatii de depozitare 
- sere și solarii  

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

93  Controlul circulatiei produselor supuse regimului de carantina fitosanitara si 
respectarea legislatiei de carantina fitosanitara 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

94  Prelevarea de probe produse de protecția plantelor și trimiterea lor la Laboratorul  
pentru Controlul Calității Pesticidelor Olt, în vederea monitorizării calității acestora 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

 Efectuarea de teste, verificări, sondaje pentru a urmări apariţia şi evoluţia unor 
boli şi dăunători 

  

95  Planul de monitorizare  
a)  monitorizare Diabrotica virgifera                                          
b)  monitorizare cartofi consum: 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin  
01-31.10 2020             
01-31.10.2020                      
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    - putregaiul inelar                          
    - râia  neagra                                  
    - nemetozii cu chisti                
c) monitorizare plum-pox poty  virus 
d)  monitorizare  Erwinia  amylovora                                                
e) monitorizare monilinia fructigena                                        
f) monitorizare flavescenta aurie 
g) monitorizare ditylencus dipsaci                                             
h) monitorizare virusi de legume   
i)  monitorizare Phytophtora  ramorum 
j)  monitorizare Gibberella  cincinata 
k) monitorizare Scirria  pini 
l)   monitorizare virusuri  la  vita  de  vie 
m)  monitorizare daunători  spații  protejate 
n)  monitorizare Tuta  absoluta 
o)  monitorizare Bursaphelenchus  xylophilus 
p)  monitorizare Tilleția  indica                

 
 
 

01-30.06.2020    
01-30.06.2020 
01-30.09.2020         
 01-30.09.2020           
01-30.06.2020                    
 01-30.09.2020 
01-31.12.2020 
01-31.12.2020 
01-31.12.2020 
01-31.10.2020 
01-31.12.2020 
01-31.12.2020 
01-30.09.2020 
01-31.07.2020 

96  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 31.12.2020 

97  Prelevarea de probe de  produse  vegetale, in vederea  monitorizarii   reiduurilor  de  
pesticide 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

 Luarea de măsuri în vederea comercializării corespunzătoare a produselor de uz 
fitosanitar 

   

98  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 31.12.2020 

99  Vizarea anuală a autorizaţiilor agentilor economici in vederea executarii activitatilor de 
comercializare, prestare de servicii si utilizare a produselor de uz fitosanitar omologate 
in Romania  

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

100  Eliberarea Certificatelor de atestare profesională pentru personalul care execută   
activitati de comercializare, prestare de servicii si utilizare a produselor de uz 
fitosanitar omologate in Romania  

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

101  Eliberarea Certificatului de înregistrare ca producători, depozite colective, centre  de  
expediere si importatori de plante, produse vegetale sau articole reglementate, 
conform OM 580/2007 si 698/2007 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

102  Vizarea pe anul 2020 a certificatelor de înregistrare ca producători, depozite  colective, 
centre de expediere si importatori de plante, produse vegetale sau articole  
reglementate, conform OM 580/2007 si 698/2007 

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

103  Înregistrarea agenților economici, conform  ISPM-15 – tratamente termice la lemn Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 
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104  Reînnoirea angajamentelor pe anul 2020, la agenții economici, înregistraţi  conform  
ISPM-15  

Oficiul Fitosanitar Caras-Severin 31.12.2020 

 Coordonarea activităţii de ameliorare şi reproducţie în zootehnie   

105  Elaborarea, verificarea și avizarea  programelor de montă şi produşi  pe specii si 
categorii de animale 

Oficiul Județean de Zootehnie 
Caraş-Severin 

01.01-31.01.2020 

106  Coordonarea activităţii de ameliorare şi reproducţie, implementarea legislaţiei 
naţionale şi comunitare în teritoriu şi organizarea inspecţiei de stat în domeniu 

OJZ Caraş-Severin Permanent 

107  Inspecţia de stat, monitorizarea şi îndrumarea activităţilor la nivel de PIAV privind 
conducerea corectă şi la zi  a evidenţelor zootehnice primare 

OJZ Caraş-Severin Permanent 

108  Inspecţia de stat, monitorizarea şi îndrumarea privind organizarea şi desfăşurarea 
montei naturale şi combaterea montei clandestine prin folosirea reproducătorilor 
autorizaţi 

OJZ Caraş-Severin Permanent 

109  Monitorizarea şi transmiterea situaţiilor lunare de reproducţie, ameliorare şi inspecţie OJZ Caraş-Severin Lunar, trimestrial 

110  Evaluarea anuală a operatorilor însamantatori dupa rezultatele activităţii din anul 
precedent 

OJZ Caraş-Severin 01-31.05.2020 

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

OJZ Caraş-Severin Permanent 

112  Bonitarea şi clasarea taurilor şi armăsarilor folosiţi la M.N. eliberarea autorizaţiilor de 
montă pentru reproducători şi a autorizaţiilor de funcţionare pentru staţiunile şi 
punctele de montă comunale. 
Întocmirea balanţei de reproducători, respectiv necesarul pe anul 2021. 
Bonitarea şi clasarea berbecilor şi ţapilor folosiţi la montă naturală în campania anului 
2020. Eliberarea autorizaţiilor pentru berbeci şi ţapi folosiţi la montă naturală 

OJZ Caraş-Severin 01.07-31.07.2020 
01.08-31.08.2020 

113  Identificarea stupinelor şi stupilor în sistem unitar conform OM 251/2017 OJZ Caraş-Severin Permanent 

114  Inspecţia de stat şi controlul de toamnă al stupinelor de multiplicare OJZ Caraş-Severin 01.09-30.09.2020 
01.10-31.10.2020 

115  Inspecţia controlului oficial al performanţelor la bovine, ovine, caprine OJZ Caraş-Severin Permanent 

116  Controale în târguri şi oboare, privind identificarea  şi individualizarea animalelor 
precum şi monitorizarea mişcării ecvideelor, a animalelor de reproducţie etc 

OJZ Caraş-Severin Permanent 

117  Acţiuni comune cu DSVSA privind evaluarea, în vederea eradicării cabalinelor cu 
anemie infecţioasă, şi evaluarea bovinelor cu TBC şi leucoză 

OJZ Caraş-Severin Permanent 

118  Identificarea animalelor pentru expoziţii, întocmirea de cataloage de expoziţie, pliante, 
aprecierea exteriorului la animalelele de expoziţie 

OJZ Caraş-Severin Permanent, la solicitarea asociaţiilor 

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

OJZ Caraş-Severin 01.07. – 30.09.2020 

120  Monitorizarea, coordonarea acţiunii de catagrafiere a animalelor pe specii, 
centralizarea datelor şi transmiterea la ANZ 

OJZ Caraş-Severin 01.12-31.12.2020 

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

OJZ Caraş-Severin Permanent 

122  Colaborarea, coordonarea şi îndrumarea asociaţiilor crescătorilor de animale la 
întocmirea situaţiilor privind realizarea indicatorilor de reproducţie, pe specii 

OJZ Caraş-Severin Permanent 
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123  Executia  evaluarii materialului seminal congelat prin spermograme uzuale OJZ Caraş-Severin Permanent 

 Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale   

124  Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale: 
- pentru PPC probe 3000 
- pentru AIE probe 1970           
- pentru BLUETONGUE probe 1008 
- pentru TBC probe 22000 

Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor  

Caraş-Severin 

31.12.2020 

125  Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor tumorale: 
- pentru LEUCOZĂ ENZOOTICĂ BOVINĂ probe 16376 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

126  Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de antecedentele 
epizootice la animale: 
- SUPRAVEGHERE PENTRU SCRAPIE la 656 capete 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

127  Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile, zoonoze şi emergente la 
animale: 
- Actiunea SUPRAVEGHERE SI CONTROL la 10 capete 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

128  Acţiuni de protecţie ecologică. Ecopatologie şi protecţia mediului, potabilitatea apei. 
Analiza apei din bazine piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultură, precum 
şi din ape curgătoare. Verificarea eficienţei decontaminării după evoluţia unor boli, de 
necesitate: 
- actiunea PROTECTIA MEDIULUI la 10 unităţi cu 100 probe  

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

129  Acţiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecţie şi bunăstare a 
animalelor şi protecţie a mediului, urmărirea, respectarea regulilor generale de 
biosecuritate, protecţia şi bunăstarea animalelor, protecţia animalelor: 
- Actiunea BUNĂSTAREA ANIMALELOR la 25 unităţi  

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

130  Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli la animale, antrax, 
boala de Newcastle, turbarea: 
- BOALA DE NEWCASTLE la  12.469.236 capete 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

131  Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a anumitor boli si zoonoze, 
aprobate şi cofinanţate de Comisia Europeană 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 următorii ani: 
- 20 CONTROALE 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

132  Activităţi legate de evaluarea şi stabilirea sumelor pentru pierderile suferite de 
proprietarii de animale bolnave  

DSVSA Caraş-Severin 
Instituţia Prefectului – Judeţul 

Caraş-Severin 
SDEMSPD 

Când este cazul, la solicitarea 
DSVSA Caraş-Severin 

 Expertiza sanitară veterinară a furajelor   

133  Controale in unitati: 33 UNITĂŢI DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 
134  Recoltari probe si analizarea lor in laborator: 144 probe DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 
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 Supravegherea sanitară veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi 
comercializează produse medicinale veterinare 

  

135  Controale in unităţile care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale 
veterinare:  
- CONTROALE: 2 depozite, 24 farmacii, 12 cabinete, 20 CSV-uri, 7 ferme, 4 FNC 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

 Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor   
136  Controale privind Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor:  

- 420 CONTROALE 
DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

 Siguranta alimentelor de origine animala si nonanimala   
137  Expertiza sanitară veterinară pe întreg lanţul alimentar:  

- Siguranta alimentelor: 177 probe 
- Laborator: 2500 probe 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

138  Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar sau înregistrate sanitar-
veterinar: 
- Sanatate animala: 460 controale 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

139  Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine animală si nonanimala prin 
examene de laborator obligatorii:  
- Siguranta alimentelor: 2100 controale 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

140  Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare în 
obiectivele supuse controlului sanitar veterinar: 
- Igiena: 165 probe 
- Laborator: 500 probe 

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

141  Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje şi apă, determinarea 
nivelurilor de contaminare radioactivă: 
- Igiena : 150 probe  

DSVSA Caraş-Severin 31.12.2020 

 Întocmirea cadastrului sistematic și definitivarea aplicării legilor proprietății   

142  Sprijinirea autorităţilor locale în vederea clarificării regimului proprietății private și 
publice 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Caraş-Severin 

31.12.2020 

143  Fluidizarea procesului de emitere a titlurilor de proprietate, prin întocmirea planurilor 
parcelare din oficiu sau prin determinarea primăriilor să întocmească planurile 
parcelare 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

144  Colaborarea cu UAT-urile Vermeș, Berzovia în vederea demarării cadastrului 
sistematic 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

145  Verificarea, recepţionarea şi introducerea în baza de date a documentaţiilor privind 
avizarea lucrărilor de construire 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

146  Verificarea, recepţionarea şi introducerea în baza de date a documentaţiilor privind 
avizarea lucrărilor conform Ordinului 700/2014 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

147  Lucrări de înregistrare sistematică la nivel de UAT finanţate din fonduri proprii (UAT 
Berlişte, Forotic, Ticvaniul Mare, Răcăşdia, Vărădia, Vrani) 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

148  Lucrări de înregistrare sistematică la nivel de întreg UAT finanţate din POR. Recepţie OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 
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şi deschidere cărţi funciare 

149  Refacerea documentațiilor (anexelor 7 și 9) întocmite conform prevederilor Legii 
165/2013, respectiv a Legii 368/2014 

OCPI Caraş-Severin 30.06.2020 

150  Lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral pentru UAT-urile care 
au în derulare contracte de finanţare. OUG 35/2016. Recepţie şi deschidere cărţi 
funciare 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

 Publicitate imobiliară   

151  Conversia PAD finalizată cu conversia cărții funciare în cadrul programului național de 
cadastru și carte funciară 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

152  Creşterea calităţii și cerințelor OCPI către persoanele fizice autorizate care întocmesc 
documentații cadastrale 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

153  Sprijinirea autorităţilor locale în vederea intabulării domeniului public şi privat OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 
154  Conversia filelor de carte funciară în format electronic în sistemul E-Terra la solicitarea 

petenţilor 
OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

155  Conversia filelor de carte funciară în format E-Terra din oficiu OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 
156  Conversia filelor de carte funciară 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 Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

157  Eliberarea de copii ale cărţilor funciare ale hărţilor de carte funciară şi ale PAD - urilor 
active provenite din înregistrarea sporadică a imobilelor din sectorul cadastral sau 
UAT- ului care face obiectul PNCCF 

OCPI Caraş-Severin 31.12.2020 

 Reabilitarea sistemului de îmbunătăţiri funciare   

 - Exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare   

158  Decolmatarea canalelor de desecare gravitațională şi combaterea eroziunii solului şi 
repararea construcţiilor hidrotehnice (podeţe, praguri din piatră şi căderi din piatră, 
subtraversări de diguri cu clapeţi metalici şi stăvilare, baraje de apărare pentru 
acumulări temporare) de pe văi şi canale în vederea asigurării secţiunii de scurgere a 
apelor – lucrări care vor fi executate cu terţii (prin licitaţii) 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

159  Distrugerea vegetaţiei ierboase, acvatice şi lemnoase de pe canale şi baraje din 
pământ cu rol de apărare 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

160  Deblocarea canalelor şi a construcţiilor hidrotehnice de pe canale pentru asigurarea 
secţiunii de scurgere a apei 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

161  Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători topo pentru licitarea şi 
contractarea cu terţii 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

162  Urmărirea comportării barajelor de pământ şi supravegherea acestora în timpul 
viiturilor 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

163  Supravegherea, verificarea şi recepţia lucrărilor executate pe parcursul anului 2020 
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii executate cu terţii 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

164  - Emiterea avizelor tehnice şi de specialitate în vederea construirii în amenajările 
de îmbunătăţiri funciare 
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165  Verificarea documentaţiilor şi eliberarea avizelor tehnice şi de specialitate la lucrările 
suplimentare ce se execută în amenajările de îmbunătăţiri funciare 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

166  Eliberarea avizelor tehnice pentru scoaterile din circuitul agricol pentru construcţiile 
care se amplasează în amenajările de îmbunătăţiri funciare, dar şi în afara acestora 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

167  Încheierea de contracte pentru evacuarea apelor pluviale, menajere şi industriale 
uzate în infrastructura de îmbunătăţiri funciare 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

168  Colaborarea permanentă cu instituţiile abilitate pentru verificarea şi elaborarea avizelor 
tehnice de scoatere din circuitul agricol 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

169  Verificarea primăriilor din judeţ, dacă la emiterea Certificatului de urbanism în vederea 
obţinerii Autorizaţiilor de construire, s-a respectat legislaţia în vigoare, privind avizele 
şi acordurile necesare  

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

170  Înştiinţarea autorităţilor locale în vederea luării măsurilor legale privind: 
- poluarea zonelor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi a zonelor de 
protecţie a acestor lucrări, 
- evacuarea apelor pluviale, menajere din activitatea industrială din amenajările de 
îmbunătăţiri funciare, 
- deversarea apelor uzate şi menajere ale reţelelor de amenajare ale localităţilor sau 
ale altor obiective industriale 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

171  - Pregătirea şi actualizarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice 

 
 

172  Punerea în aplicare a planurilor de apărare în cazuri de calamităţi Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Caraş-Severin 

31.12.2020 

 
VII. Fonduri europene 

     
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 Creșterea gradului de absorbție a fondurilor comunitare, fondurilor naţionale şi a 
altor tipuri de finanţări 

  

 - 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 și transmiterea de buletine de informare cu privire la liniile de finanțare active 
și eligibile pentru unitățile administrativ teritoriale 

Instituția Prefectului –  
Județul Caraș-Severin, 

Serviciul Afaceri Europene, Relații 
Publice și Comunicare 

31.12.2020 

2  Elaborarea și transmiterea de adrese informative cu privire la liniile de finanțare active și 
eligibile  

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2020 

3  Monitorizarea  modului de implementare a unor programe cu finanțare internă și Instituţia Prefectului –  31.12.2020 
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comunitară precum și soluționarea unor probleme care pot apărea în implementarea 
proiectelor și elaborarea de note de informare către conducerea instituției cu privire la 
stadiul acestora 

Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

4  Depunerea și derularea de proiecte în calitate de inițiator sau partener Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2020 

5  Asigurarea monitorizării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2020 

6  Asigurarea monitorizării Programului „Cornul și laptele”și a Programului „Masa caldă” 
 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

Lunar  
Trimestrial 

7  Realizarea de note de informare către prefect și informări la MAI și MLPDA în legătură 
cu diferite programe naționale (ex.: Programul „Copii în Grădiniță”, programele de 
construcții de locuințe sociale și de locuințe pentru tineret etc.)   

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

La solicitare 

 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 

  

8  Pregătirea şi elaborarea documentelor strategice şi de planificare pentru programarea şi 
implementarea finanţărilor nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente perioadei 
2014-2020 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Arhitect Șef 

Permanent 

 Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene prin implementarea de 
proiecte  

  

 - Programul Operaţional Infrastructură Mare   

9  Proiect ,,Fazarea proiectului sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Caraş-Severin-faza 2’’ 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
Direcţia Generală de Dezvoltare 

- 

 - Programul Operaţional Regional   

10  Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 
Spitalul Județean de Urgență Reșița – Staționar 1 

Consiliul Județean Caraș-Severin - 

11  Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 
Spitalul Județean de Urgență Reșița – Staționar 2 

Consiliul Județean Caraș-Severin - 

12  Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 
Spitalul Județean de Urgență Reșița – Staționar 3 

Consiliul Județean Caraș-Severin - 

13  Extinderea infrastructurii UPU din cadrul Spitalului Județeam de Urgență Reșița Consiliul Județean Caraș-Severin - 

14  Modernizare DJ 581, intersecție cu DJ 586A (Secășeni) – intersecți cu DN 57 (Grădinari)  Consiliul Județean Caraș-Severin,  
Comuna Ticvaniu Mare,  

Comuna Grădinari 

- 

15  Modernizare DJ 608, intersecție DN6 - Globurău – Costiș - Borugi – Cornereva - Obița – 
Rusca – intersecție cu DN 6  

Consiliul Județean Caraș-Severin,  
Comunele Teregova, Cornereva, 

Mehadia  

- 

16  Reabilitarea energetica a Colegiului Național Traian Lalescu, Resita Municipiul Reșița - 

17  Reabilitare energetică a Liceului Teologic Baptist Resita Municipiul Reșița - 

18  Reabilitare energetica a grădiniței cu program prelungit "SF Stelian" Moldova Nouă Orașul Moldova Nouă - 

19  Reabilitarea energetică a Colegiului Național Mircea Eliade Resita Municipiul Reșița - 
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20  Reabilitare energetica si instalare sisteme de incălzire care utilizeaza energie 
regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire – 
beneficiar Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița 

Municipiul Reșița  

21  Reabilitarea energetică a Liceului Teoretic „Traian Vuia”, Resita Municipiul Reșița - 

22  Reabilitare, modernizare Scoala Gimnazială ”Alexandru Moisi” Moldova Nouă, Sala de 
sport și dependințe 

Orașul Moldova Nouă - 

23  Eficientizarea energetică a clădirii primăriei oraşului Băile Herculane, judeţul Caraş 
Severin 

Orașul Băile Herculane - 

24  Proiect complex de revitalizare a zonei centrale a Municipiului Reșița Municipiul Reșița - 

25  Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentului de clasa A - Ansamblul 
Putului I Anina 

Orașul Anina - 

26  Lucrări de restaurare, conservare și dotare la Teatrul Mihai Eminescu – clădire 
monument istoric lmi cs-ii-m-a-11154 Și amenajarea peisagistica a parcului adiacent 

Orașul Oravița - 

27  Consolidare, restaurare, conservare și protectie Cetatea Ladislau, realizarea unui punct 
de belvedere prin amenajarea Turnului 3 de sud-vest, conservarea zidurilor și turnurilor 
cetății cu asize de piatra, amenajare platforme și pasarele, construire corp anexă, 
realizare instalații electrice și sanitare, realizare iluminat arhitectural și ambiental, 
amenajare incinta sit, realizare alei pietonale 

Comuna Coronini - 

28  Muzeul de Istorie a Culturii Văii Carașului Orașul Oravița  

29  Lucrari de restaurare, modificare, dotare si schimbare de destinatie in muzeu a fostului 
sediu S.E.T.T.P.P.L. cladire monument istoric L.M.I. CS-ll-m-B-11174 

Orașul Oravița  

30  Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeş Comuna Vermeș +  
Parohia Ortodoxă Ersig 

- 

31  Reconversia funcţională a unor terenuri degradate din oraşul Oraviţa şi transformarea 
acestora în zone de agrement şi recreere pentru comunitate 

Orașul Oravița - 

32  Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si construit pentru dezvoltarea 
turismului balnear in Stațiunea Băile Herculane 

Orașul Băile Herculane - 

33  Înființare centru social fără componentă rezidențială pentru vârstnici Orașul Oravița + Serviciul Public 
de Asistență Socială 

- 

34  Cresterea eficientei energetice pentru blocurile de locuinte str. Horea, bl. A2, A3, A4 si 
str. G. A. Petculescu, bl. 15 

Municipiul Reșița - 

35  Cresterea eficientei energetice pentru blocurile de locuinte str. Horea,bl.A6,A7 si Piata 1 
Decembrie 1918,bl.25 

Municipiul Reșița - 

36  Creşterea eficienţei energetice pentru blocurile de locuinţe-Bulevardul Republicii Reşiţa, 
Etapa 1, Componenta Bloc nr. 20 B-dul Republiciiî 

Municipiul Reșița - 

37  Cresterea eficientei energetice pentru blocurile de locuinte-Centru Resita,Etapa 
3,Componenta Bloc 36,P-ta 1 Decembrie 1918 

Municipiul Reșița - 

38  Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, Strada Liliacului, 
Moldova Nouă 

Orașul Moldova Nouă - 

39  Eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul A 
cu sala de sport și atelierul scoală și centrala termică 

Orașul Moldova Nouă - 
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40  Eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul B Orașul Moldova Nouă - 

41  Reabilitarea energetica a Colegiului National Diaconovici-Tietz Resita Municipiul Reșița - 

42  Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public 
din orașul Moldova Nouă 

Orașul Moldova Nouă - 

43  Modernizare pistă de biciclete și infrastructură pietonală. Modernizare autobaza și stații 
de autobuze pentru transportul de călători 

Orașul Bocșa - 

44  Reducerea emisilor de carbon în orașul Oravița bazată pe investiții destinate 
îmbunătățirii mobilității locuitorilor orașului Oravița 

Orașul Oravița - 

45  Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport 
nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1 

Municipiul Reșița - 

46  Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport 
nemotorizat în municipiul Reșița – faza 2 

Municipiul Reșița - 

47  Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 18 m, bidirecționale, Reșița Municipiul Reșița + Direcția de 
Asistență Socială  

- 

48  Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea 
zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă 
de biciclete, reabilitarea și creare de noi facilități de acces pietonal 

Municipiul Reșița - 

49  Reabilitarea si modernizarea grădinițelor si creșelor din Municipiul Reșița - Grădinița cu 
Program Prelungit "Floarea Soarelui", Reșița 

Municipiul Reșița - 

50  Reabilitarea si modernizarea gradinitelor si creselor din Municipiul Resita - Gradinita cu 
Program Prelungit "Dumbrava Minunata", Resita 

Municipiul Reșița - 

51  Reabilitarea infrastructurii scolare Municipiul Reșița - Colegiul Tehnic Reșița Municipiul Caransebeș - 

52  Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Stațiunii Băile Herculane 
- Pod de piatră 

Orașul Băile Herculane - 

53  Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Stațiunea Băile Herculane Orașul Băile Herculane - 

54  Reabilitare și extindere clădire pentru înființare centru social de zi persoane vârstnice Comuna Slatina-Timiș - 

55  Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș Municipiul Caransebeș - 

56  Extindere, modernizare si dotare gradinita  cu program normal Berliște, nr.63B, comuna 
Berliște, județul Caraș-Severin 

Comuna Berliște - 

57  Creșterea eficienței energetice a clădirii publice - Poliția municipiului Reșița Inspectoratul de Politie al Judetului 
Caras Severin 

- 

58  Restaurarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural de interes național 
Biserica Ortodoxă  Română cu hramul „Sf. Nicolae”, orașul Bocșa, str. Republicii, nr.99 

Parohia Ortodoxă Română  
Bocșa 2 

- 

 - Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia   

59  Punct de traversare al Dunării cu bacul între Moldova Nouă și Golubac 
Point for Crossing the Danube by Ferry between Moldova Noua and Golubac Localities 

Consiliul Judetean Inspectoratul 
pentru Situații de urgențăCaraș-

Severin +  
Orașul Moldova Noua 

- 

60  Expansion of the AgriCo network in the cross-border region Oravița – Bela Crkva 
Extinderea rețelei AgriCo în regiunea transfrontalieră Opravița - Bela Crkva 

Orașul Oravița - 
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61  România – Serbia joint initiative against cancer in cross-border region – improved 
diagnosis and treatment of malignant tumors 
România - Serbia inițiativă comună împotriva cancerului în regiunea transfrontalieră - 
îmbunătățirea diagnosticării și tratamentului tumorilor maligne 

Spitalul de Urgență Reșița 
 

- 

62  Healthy aging and dementia – better life 
Îmbătrânirea sănătoasă și demența - o viață mai bună 

Spitalul de Urgență Reșița 
 

- 

63  Sustainable Joint Network of the Emergency Situations in Banat 
Rețeaua comună durabilă a situațiilor de urgență din Banat 
 

Consiliul Judetean Caraș-Severin 
+ Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Semenic” al 
Jud Cara;-Severin 

- 

64  Modern technologies for monitoring land covered with waste in order to restore their 
initial use 
Tehnologii moderne de monitorizare a terenurilor acoperite cu deșeuri pentru a le 
restabili utilizarea inițială  

Orașul Moldova Nouă - 

65  Supporting preventive-developmental needs of the youth ”Creativity Without Frontiers” 
Susținerea nevoilor preventive de dezvoltare ale tineretului „Creativitate fără frontiere” 

Colegiul Național Mircea Eliade 
Reșița + Casa Corpului Didactic  

Caraș-Severin 

- 

66  ROmania Serbia NETwork for assessing and dissseminating the impact of copper 
mining activities on water quality in the cross-border area 
ROmania Serbia NETwork pentru evaluarea și diseminarea impactului activităților 
miniere de cupru asupra calității apei în zona transfrontalieră 

Greupul Ecologic de Colaborare – 
Filiala Nera Caraș-Severin 

- 

 - Programul PNDR   

67  Modernizare străzi in Comuna Ezeriş Comuna Ezeris - 

68  Modernizare și reabilitare străzi și drumuri comunale în Comuna Armeniș Comuna Armenis - 

69  Modernizare și dotare gradinita, Comuna Slatina - Timis Comuna Slatina Timis - 

70  Gradinita  2 grupe Comuna Toplet - 

71  Modernizare drum comunal DC 54 și strazi In Comuna Sasca Montana Comuna Sasca Montana - 

72  Modernizare strazi comunale in localitatea Racasdia, Comuna Racasdia Comuna Racasdia - 

73  Modernizare strazi in Comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic Comuna Girnic - 

74  Modernizare si reabilitare strazi si drum comunal DC 31, in Comuna Iablanita Comuna Iablanita - 

75  Modernizare drumuri comunale în Comuna Cornereva Comuna Cornereva - 

76  Modernizarea infrastructurii de drum in Comuna Carasova Comuna Carasova - 

77  Modernizare străzi şi drum comunal DC 111 km 10+700 – km 11+000 în Comuna Socol Comuna Socol - 

78  Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea scolii profesionale agricole din 
localitatea Bogiltin, comuna Cornereva 

Comuna Cornereva - 

79  Extindere canalizare menajeră în Comuna Berzovia Comuna Berzovia - 

80  Extindere retea de canalizare in Localitatea Carasova Comuna Carasova - 

81  Canalizare menajera si statie de epurare in Comuna Bozovici Comuna Bozovici - 

82  Modernizare drumuri locale Comuna Mehadia Comuna Mehadia - 

83  Modernizare drumuri de interes local în Comuna Turnu Ruieni Comuna Turnu Ruieni - 
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84  Modernizare străzi în Comuna Berzovia Comuna Berzovia - 

85  Modernizare strazi si drum comunal in Comuna Sacu,  Comuna Sacu - 

86  Modernizare strazi pe raza Comunei Obreja Comuna Obreja - 

87  Modernizare drumuri comunale șI străzi în Comuna Bucoșnița Comuna Bucosnita - 

88  Modernizare drumuri si strazi in Comuna Teregova Comuna Teregova - 

89  Modernizare drum comunal si strazi in comuna Slatina Timis Comuna Slatina Timis - 

90  Modernizare si dotare camin cultural  Sadova Veche, Comuna Slatina-Timis Comuna Slatina Timis - 

91  Modernizare si dotare camine  culturale Ezeris si Soceni, Comuna Ezeris Comuna Ezeris - 

92  Modernizare si dotare camin cultural Barza Comuna Toplet - 

93  Modernizare si dotare camin  culturale Belobresca  si camin cultural Susca, Comuna 
Pojejena 

Comuna Pojejena - 

94  Modernizare si dotare camin cultural Coronini Comuna Coronini - 

95  Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Berzasca,  Bigăr și 
Liubcova, Com. Berzasca 

Comuna Berzasca - 

96  Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural din satul Dalboset, Comuna 
Dalboset, reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din satul Sopotu 
Vechi, Comuna Dalboset 

Comuna Dalboset - 

97  Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Borlova Comuna Turnu Ruieni - 

98  Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in localitatea Bania, reabilitare, 
modernizare si dotare camin cultural in localitatea Garbovat 

Comuna Bania - 

99  Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Ciclova Romana, Comuna Ciclova 
Romana 

Comuna Ciclova Romana - 

100  Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Carasova, Comuna Carasova Comuna Carasova - 

101  Modernizare cămin cultural Berzovia, localitatea Berzovia Comuna Berzovia - 

102  Modernizare si dotare camin cultural Radimna, Comuna Pojejena Comuna Pojejena - 

103  Modernizare si dotare camin cultural Lupac Comuna Lupac - 

104  Modernizare si dotare camin cultural Rafnic Comuna Lupac - 

105  Reparatii, reabilitare, modernizare centru cultural Magura Comuna Zavoi - 

106  Renovare, modernizare si dotare camin cultural localitate Plugova, Comuna Mehadia Comuna Mehadia - 

107  Reabilitare, modernizare si dotare camin cutural, Comuna Teregova, localitatea Rusca Comuna Teregova - 

108  Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural din localitatea Sat Batran, Comuna 
Armenis 

Comuna Armenis - 

109  Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Nermed, Comuna Carasova Comuna Carasova - 

110  Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural din localitatea Cornereva, Comuna 
Cornereva 

Comuna Cornereva - 

111  Amenajarea unui teren de sport aferent școlii profesionale agricole din Comuna 
Cornereva 

Comuna Cornereva - 

112  Construire loc de joacă pentru copii în Comuna Iablanița Comuna Iablanita - 

113  Construire loc de joacă pentru copii în Comuna Cornea Comuna Cornea - 

114  Modernizare spații publice exterioare în localitatea Slatina Timiș Comuna Slatina Timis - 
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115  Modernizare trotuare pe raza Comunei Obreja Comuna Obreja - 

116  Construire alee pietonală pentru acces cetate ladislau și parcare adiacentă DN 57, în 
Comuna Coronini 

Comuna Coronini - 

117  Modernizare stradă 20 în Comuna Ciuchici, sat Ciuchici Comuna Ciuchici - 

118  Investiții în infrastructura  educațională în Comuna Teregova Comuna Teregova - 

119  Centru comunitar pentru activități educative, localitatea Rusova Veche, Comuna Berliște Comuna Berliste - 

120  Achiziție utilaj pentru intervenții situații de urgență în Comuna Teregova Comuna Teregova - 

121  Achiziție utilaj multifuncțional de către Comuna Băuțar Comuna Bautar - 

122  Achiziție buldoexcavator pentru dotarea serviciului pentru situații de urgență din Comuna 
Marga 

Comuna Marga - 

123  Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural al localității Zorile, Comuna 
Copăcele 

Comuna Copacele - 

124  Achiziție de utilaj pentru serviciul de gospodărire comunală din Comuna Turnu Ruieni Comuna Turnu Ruieni - 

125  Achiziție tractor multifuncțional cu atașamente, Comuna Zăvoi Comuna Zavoi - 

126  Eficientizare energetică  instituții publice pe raza Comunei Doclin Comuna Doclin - 

127  Bază sportivă cu teren sintetic, în satul Măureni, Comuna Măureni Comuna Maureni - 

128  Achiziție tractor în Comuna Lupac, Comuna Lupac - 

129  Achiziție vidanjă de către Comuna Carașova Comuna Carasova - 

130  Achiziția unui utilaj de către Comuna Tîrnova Comuna Tarnova - 

131  Achiziție utilaj de către Comuna Zorlențu Mare Comuna Zorlentu Mare - 

132  Achiziție utilaj de către UAT Fîrliug Comuna Firliug - 

133  Achiziția unui utilaj de către Comuna Ezeriș pe măsura m1/6b – GAL Caraș-Timiș Comuna Ezeris - 

134  Achiziție buldoexcavator în Comuna Brebu Nou Comuna Brebu Nou - 

135  Achiziție buldoexcavator de către Comuna Brebu  Comuna Brebu - 

136  Achiziția utilaj buldoexcavator Comuna Valiug - 

137  Amenajare bază sportivă - Prisaca, Comuna Constantin Daicoviciu Comuna Constantin Daicoviciu - 

138  Achiziție utilaj (tractor) multifunțional Comuna Armenis - 

139  Modernizare cu utilaje și echipamente specifice a serviciului voluntar pentru situații de 
urgență, în Comuna Gîrnic 

Comuna Girnic - 

140  Construire bază sportivă Comuna Sichevița  Comuna Sichevita - 

141  Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Rusca Montană, cu un 
utilaj multifuncțional mobil de tip buldoexcavator 

Comuna Rusca Montana - 

142  Amenajare piață locală în localitatea Forotic Comuna Forotic - 

143  Înființare bază sportivă în localitatea Berzovia, Comuna Berzovia Comuna Berzovia - 

144  Modernizare sală de sport și parcare în localitatea Berzasca Comuna Berzasca - 

145  Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Șopotu Nou Comuna Sopotu Nou - 

146  Construire teren minifotbal cu suprafață sintetică și împrejmuire Comuna Naidas - 

147  Construire teren minifotbal cu suprafață sintetică și împrejmuire Comuna Ciudanovita - 

148  Achiziționare buldoexcavator în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență al Comunei Ciclova Română 

Comuna Ciclova Romana - 
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149  Achiziționare buldoexcavator și atașamente în vederea dotării Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență Comuna Cărbunari 

Comuna Carbunari - 

150  Achiziție de utilaje pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Siatuații de Urgență 
Bozovici 

Comuna Bozovici - 

151  Teren de sport multifuncțional în Comuna Bănia Comuna Bania - 

152  Achiziție de utilaje și echipamente pentru asigurarea servicilor publice de bază în 
Comuna Pojejena 

Comuna Pojejena - 

153  Achiziție de utilaje și echipamente pentru asigurarea servicilor publice de bază în 
Comuna Socol 

Comuna Socol - 

154  Achiziționare buldoexcavator de către Comuna Ticvaniu Mare Comuna Ticvaniu Mare - 

155  Achiziționare buldoexcavator Comuna Vărădia Comuna Varadia - 

156  Achiziție buldoexcavator și accesorii de către Comuna Răcășdia Comuna Racasdia - 

157  Achiziționare buldoexcavator, Comuna Sasca Montană Comuna Sasca Montana - 

158  Achiziționare buldoexcavator de către Comuna Goruia Comuna Goruia - 

159  Amenajare teren de sport  in localitatea Rusca, Comuna Teregova Comuna Teregova - 

160  Achiziție utilaj multifuncțional Oraș Oțelu Roșu  Oraul Otelu Rosu - 

161  Amenajare zonă de promenadă și festivități în vecinătatea căminului cultural, sat 
Grădinari, Comuna Grădinari 

Comuna Gradinari - 

162  Înființare teren minifotbal cu suprafață sintetică și împrejmuire Comuna Vrani - 

163  Amenajare lac ”Pescărie” Comuna Glimboca - 

164  Înființare pavilion cu scenă și ponton lacul Dănila Comuna Ocna de Fier - 

165  Reabilitare monumentul eroilor Comuna Glimboca - 

166  Reabilitare, modernizare, dotare cămin existent „P” în localitatea Rusova Nouă, Comuna 
Berliște 

Comuna Berliste - 

167  Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie, Comuna Sacu Comuna Sacu - 

168  Modernizare străzi în Comuna Ezeriş Comuna Ezeris - 

 
VIII. Muncă 

     
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 1. Forţa de muncă   

1  Încadrarea a 2590 persoane ca urmare a acordării serviciilor de mediere a locurilor de 
muncă vacante 

Agenţia Judeţeană pentru Ocupare 
Forţei de Muncă 
Caraş–Severin 

31.12.2020 

2  Încadrarea prin organizarea cursurilor de formare profesională a 70 persoane  AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 
3  Ocuparea a 200 persoane prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează 

înainte de expirarea şomajului 
AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 

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

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 
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5  Încadrarea şomerilor peste 45 de ani sau unici susţinători ai familiilor monoparentale - 
305 persoane 

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 

6  Încadrarea în muncă a tinerilor NEET prin acordarea de subvenţii angajatorilor – 30 
persoane  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 

7  Încadrarea prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri 
neindemnizaţi (SLD) – 10 persoane  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 

8  Încadrarea şomerilor care mai au 5 ani până la pensie prin subvenţionarea locului de 
muncă – 5 persoane  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 

9  Încadrarea a 35 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă  AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 
10  Încadrarea a 20 absolvenţi din instituţii de învăţământ prin subvenţionarea locului de 

muncă 
AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 

11  Încadrarea a 30 absolvenţi din instituţiile de învăţământ, prin acordarea de prime de 
inserție  

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 

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

AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 

13  Încadrarea a 10 elevi și studenți în baza Legii nr.72/2007 AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 
14  Încadrarea a 5 absolvenți de învățămân superior conform prevederilor Legii nr. 

335/2013 
AJOFM Caraş–Severin 31.12.2020 

 Organizarea de campanii la nivelul judeţului   
 Campanii europene   

15  Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă 
- Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate 
şi Sănătate în Muncă 

ITM Caraş-Severin Trimestrul III-IV 

16  Organizarea și desfășurarea activităților derulate în cadrul Campaniei Europene de 
informare cu privire la beneficiile muncii declarate – denumirea campaniei „Câștigă, 
Declară, Beneficiază” 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-III 

 Campanii naționale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă   

17  Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și 
consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

18  Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza 
principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și 
protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

 Campanii naționale în domeniul supravegherii pieţei   

19  Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de 
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, 
coordonat de către Comisia Europeană 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

 Campanii naționale în domeniul relaţiilor de muncă   

20  Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în 
domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia: construcţii, fabricarea produselor de 
brutărie şi a produselor făinoase, depozitarea şi comercializarea produselor cerealiere 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 



 58 

şi a produselor de panificaţie, industria lemnului, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
pază, unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral, unităţi care 
desfăşoară activitate pe timpul nopţii (restaurante, baruri, cluburi, discoteci, jocuri de 
noroc, unităţi de comerţ cu program non-stop, unităţi distribuţie carburant), colectarea 
şi reciclarea deşeurilor nepericuloase, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte 
prestări de servicii etc 

21  Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul 
relațiilor de muncă în transportul rutier 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

22  Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a prevederilor 
Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I 

23  Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia 

ITM Caraş-Severin Trimestrul III 

24  Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind 
încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă 
(timpul de muncă și de odihnă, drepturi salariale) în creșe, grădinițe, afterschool 

ITM Caraş-Severin Trimestrul IV 

 Acţiuni în domeniul securității și sănătății în muncă   

25  Acțiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de 
securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi 

ITM Caraş-Severin Trimestrul II-III 

26  Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru 
îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui 
potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de 
produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi 
alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto 

ITM Caraş-Severin Trimestrul II-IV 

27  Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni 
musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea 
prevenirii acestora 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-III 

28  Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale de 
securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de 
transport rutier 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

29  Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate 
cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de beneficiari – așezăminte de cult 
și prestatorii în domeniul construcțiilor care desfășoară activități pe teritoriul acestora 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

30  Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la 
comercializarea articolelor pirotehnice 

ITM Caraş-Severin Trimestrul IV 

31  Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc și a măsurilor de 
combatere a stresului la locul de muncă 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

32  Acțiune de informare și conștientizare a elevilor din învățământul liceal și profesional, 
potențiali lucrători începând cu anul 2020-2021, privind noțiuni legislative de securitate 

ITM Caraş-Severin Trimestrul II 
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și sănătate în muncă și legislația muncii, necesare, atunci când intră pe piaţa forţei de 
muncă, oricărui viitor lucrător, atât în România cât și în comunitatea europeană 

33  Acțiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă și sprijinirea 
acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

34  Acțiune de control privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din 
IMM 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

 Acţiuni în domeniul supravegherii pieței   

35  Acţiune de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul supravegherii 
pieţei din inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la noul cadru legislativ 
european referitor la activitatea de supraveghere a pieţei şi conformitatea produselor, 
reglementată de Regulamentul (UE) 2019/1020 şi de ghidurile de aplicare a acestuia 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

 Acţiuni în domeniul relaţiilor de muncă   

36  Acțiuni de identificare a şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul 
cabinetelor medicale individuale, policlinici și spitale 

ITM Caraş-Severin Trimestrul III-IV 

37  Acțiuni de informare și conștientizare cu privire la  modul în care se derulează 
activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor 
conform prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată 

ITM Caraş-Severin Trimestrul III-IV 

38  Acțiuni de verificare a modului în care este organizată și se derulează activitatea 
referitoare la registrul general de evidență a salariaților 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

39  Acțiuni de monitorizare a modului în care se derulează activitatea de înregistrare a 
contractelor colective de muncă/acte adiționale la contractele colective de muncă 
încheiate la nivel de unitate 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

40  Acțiuni de organizare a Consiliul Consultativ Tripartit în scopul promovării  bunelor 
practici din domeniul dialogului social tripartit 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

41  Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de 
muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea 
prevederilor legale și de cunoaștere a instrumentelor de lucru ale Inspecției Muncii în 
domeniu 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

42  Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul României, 
cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători în România 

ITM Caraş-Severin Trimestrul I-IV 

 2. Pensii   

 Îmbunătățirea performanțelor casei de pensii    

43  Urmarirea documentelor pe circuit care sa permita aplicarea coerenta si unitara a 
reglementarilor legale in vigoare in domeniul sistemului public de pensii si al 
asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale. 

Casa Judeţeană de Pensii 
Caraş-Severin 

Permanent 

44  Indexarea documentelor in interiorul arhivei in vederea reducerii timpului de cautare. CJP Caraş-Severin Permanent 

45  Imbunatatirea activitatii de verificare a deciziilor emise in vederea reducerii numarului 
de erori. 

CJP Caraş-Severin Permanent 

46  Acordarea de audiente, in vederea clarificarii unor aspecte rezultate din neintelegerea 
reglementarilor in vigoare referitoare la stabilirea drepturilor.  

CJP Caraş-Severin Permanent 
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 Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi 
imparţial în interesul cetăţenilor 

  

47  Eficientizarea activității de soluționare a cererilor de înscriere la pensie și a altor 
drepturi care se acordă beneficiarilor 

CJP Caraş-Severin Permanent 

48  Eficientizarea activității de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale CJP Caraş-Severin Permanent 

49  Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale 

CJP Caraş-Severin Permanent 

 Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii și 
sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale 

  

50  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 

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

CJP Caraş-Severin Permanent 

52  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 

53  Atragerea in sistem de noi asigurati pe baza contractelor de asigurare CJP Caraş-Severin Permanent 

 Eficientizarea activitatii de comunicare si transparenta   

54  Imbunatatirea relatiilor cu publicul si a comunicarii cu beneficiarii CJP Caraş-Severin Permanent 

55  Stabilirea unor masuri de combatere a fraudelor prin sesizarea organelor competente CJP Caraş-Severin Permanent 

 3. Dialog social și parteneriat   

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

  

57  Întărirea dialogului social în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea 
economică şi socială - Comisia de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin 

Instituţia Prefectului  
Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economică şi 
Conducerea Serviciilor Publice 

Deconcentrate  

lunar, conform programelor 
şedinţelor pe anul 2020 

58  Atragerea societății civile în activități care au legătură cu afacerile europene   

59  Continuarea activității legate de relația instituției cu societatea civilă Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin, Serviciul Afaceri 

Europene, Relații Publice și 
Comunicare 

31.12.2020 

 4. Asistenţă socială   

 Susţinerea familiilor, reducerea abandonului copiilor   

60  Asigurarea condiţiilor financiare de susţinere a familiilor cu copii nou-născuţi, prin plata 
următoarelor prestaţii:  
- alocaţia de stat pentru copii, 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Caraş-Severin 

Lunar 
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- indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului (pe baza documentaţiei întocmite 
în condiţiile legii, de către primării) 

61  Asigurarea plății alocaţiilor pentru susţinerea familiilor (pe baza documentaţiei 
întocmite, în condiţiile legii, de către primăriile judeţului) și a alocaţiei de plasament 

AJPIS Caraș-Severin Lunar 

62  Plata indemnizaţiei lunare acordată pe perioada concediului de acomodare AJPIS Caraș-Severin Lunar 

 Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap   

63  Se vor vira Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sumele 
necesare plăţii indemnizaţiilor şi ajutoarelor cuvenite acestor persoane, conf. Art. 12 
din Legea 448/2006 

AJPIS Caraș-Severin Lunar 

64  Plata indemnizaţiei lunare de hrană cuvenită persoanelor infestate cu HIV sau bolnave 
de SIDA 

AJPIS Caraș-Severin Lunar 

 Finanţarea activităţii de asistenţă socială   

65  Acordarea de ajutoare financiare (alocate în baza unor hotărâri de Guvern) şi ajutoare 
de urgenţă (plătite din bugetul de stat, conf. Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat) 

AJPIS Caraș-Severin În situații deosebite 

66  Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței (energie termică, gaze naturale, 
precum şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri), finanţate de la bugetul de stat 

AJPIS Caraș-Severin Lunar, în sezonul rece 

67  Acordarea ajutorului social, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat 

AJPIS Caraș-Severin Lunar 

68  Asigurarea finanţării/cofinanţării instituţiilor de asistenţă socială şi unităţilor medico-
sociale, precum şi a Programelor de interes naţional, în vederea prevenirii excluziunii 
sociale 

AJPIS Caraș-Severin Lunar, în funcție de solicitări 

69  Acordarea de subvenţii de la bugetul de stat, pentru asociaţii şi fundaţii, în condiţiile 
Legii nr. 34/1998 

AJPIS Caraș-Severin Lunar, în baza solicitărilor 
primite, în condițiile legii 

 Implementare şi monitorizarea activităţii de prestaţii şi servicii sociale   

70  Elaborarea, la nivel judeţean, a evidenţei statistice a beneficiarilor şi a sumelor 
cheltuite cu asistenţa socială 

AJPIS Caraș-Severin Lunar 

71  Evaluarea şi verificarea calităţii serviciilor sociale, realizate de către instituţiile de 
asistenţă socială, organizaţiile nonguvernamentale în cadrul programelor derulate 

AJPIS Caraș-Severin Lunar 

 Incluziunea socială   

72  Colaborare la elaborarea strategiilor locale de intervenţie în sprijinul persoanelor aflate 
în dificultate şi de combatere a excluziunii sociale 

AJPIS Caraș-Severin Lunar 

73  Participarea la activitatea Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială AJPIS Caraș-Severin Semestrial 

 Promovarea dialogului social în plan teritorial   

74  Participarea la activitatea Comisiei de Dialog Social de la nivelul Instituţiei Prefectului AJPIS Caraș-Severin Lunar 

 Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor   

75  Evaluarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor care solicită autorizare, prin 
aplicarea unor criterii de evaluare  

AJPIS Caraș-Severin Lunar, în funcție de solicitări 

76  Efectuarea procedurilor de autorizare/reautorizare AJPIS Caraș-Severin Lunar, pt. solicitanții care 
îndeplinesc criteriile de 
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evaluare 

77  Monitorizarea activităţii furnizorilor de formare profesională a adulţilor AJPIS Caraș-Severin Monitorizări curente = 3 la 4 
ani 

Monitorizari speciale = în sit. 
speciale sau în baza unor 

sesizări  

78  Aplicarea procedurii de retragere a autorizaţiei furnizorilor de formare profesionala a 
adulţilor  

AJPIS Caraș-Severin În situațiile prevăzute de lege 

 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 

  

79  Aplicarea procedurii de atestare: 
a) analizarea şi soluţionarea documentaţiei depuse de solicitanţi, în vederea obţinerii 
atestatelor; 
b) eliberarea atestatelor, direct solicitanţilor sau persoanelor desemnate de aceştia, 
prin procură legalizată; 
c) respingerea, motivată, a cererilor şi comunicarea, în scris, a deciziilor de neacordare 
a atestatelor 

AJPIS Caraș-Severin În funcție de solicitări 

 Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi   

80  Actualizarea permanentă a bazei de date cu privire la persoanele cu handicap Consiliul Județean Caraş-Severin, 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  

Permanent 

81  Demararea procedurilor necesare în vederea acordării drepturilor și facilităților 
persoanele cu dizabilităţi, conform încadrării acestora în grad de handicap 

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC  

Permanent 

82  Evaluarea și reevaluarea anuală a copilului cu dizabilități, din punct de vedere medico-
psiho-social, în vederea încadrării/reîncadrării acestuia într-un grad de handicap 

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

 Protecția copilului   

 - Continuarea descentralizării serviciilor   

83  Sprijinirea comunităţilor locale în demersurile iniţiate pentru dezvoltarea serviciilor de 
profil la nivelul consiliilor locale 

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

Permanent 

 Creşterea responsabilizării comunităţilor locale în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului 

  

84  Depunerea diligenţelor necesare pentru crearea unui suport comunitar ca alternativă la 
instituţionalizare 

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

Permanent 

 - Dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii 
abandonului de copii şi a reducerii numărului de copii instituţionalizaţi 

  

85  Colaborarea cu instituţiile de specialitate în vederea prevenirii abandonului de copii în 
unităţile sanitare şi reducerea numărului de copii instituţionalizaţi de pe raza Judeţului 
Caraş-Severin  

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

Permanent 
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 - Prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei în 
familie 

  

86  Intensificarea acţiunilor privind prevenirea şi combaterea cerşetoriei juvenile Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

87  Acordarea de asistenţă şi sprijin, prin intermediul Serviciului de Intervenție în Regim de 
Urgență în Domeniul Asistenței Sociale 

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

88  Înființarea unui serviciu social-locuință protejată destinat victimelor violenței domestice Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

2020 

 - Prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă   

89  Identificarea, semnalarea și monitorizarea cazurilor de muncă a copilului pentru 
prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă 

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

 Dezvoltarea alternativelor de tip familial şi asigurarea calităţii serviciilor de 
specialitate oferite 

  

90  Dezvoltarea şi diversificarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

 - Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a opiniei publice asupra 
importanţei creşterii, îngrijirii şi educării copilului într-un mediu familial 

  

91  Facilitarea revenirii în mediul familial a unu număr cât mai mare de copii ocrotiţi pe 
raza Judeţului Caraş-Severin 

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

92  Campanii de încurajare a adopţiei naţionale Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

93  Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de adopţie şi de postadopţie Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

94  Organizarea de cursuri de pregătire adresate persoanelor/ familiilor potenţial 
adoptatoare  

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

 - Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor   

95  Depistarea cazurilor de copii fără acte de stare civilă și depunerea diligențelor pentru 
intrarea acestora în legalitate pe linie de stare civilă 

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

 - Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale   

96  Colaborarea cu organismele private autoriate, în structura cărora funcționează centre 
rezidențiale destinate ocrotirii copiilor cu măsură de protecție specială, precum și alte 
organisme private 

Consiliul Județean Caraş-Severin, 
DGASPC 

31.12.2020 

 Desfăşurarea activităţii reprezentantului guvernului în judeţ, în realizarea 
atribuţiilor stabilite prin lege şi îndeplinirea sarcinilor încredinţate de Guvern 

  

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

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economică şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 

Când este cazul 

98  Asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor şi persoanelor de vârsta a treia - Instituţia Prefectului Lunar, conform programelor 
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Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din 
Judeţul Caraş-Severin 

Judeţul Caraş-Severin, 
SDEMSPD 

şedinţelor pe anul 2019 

99  Analizarea situaţiei existente la nivelul judeţului în cazul şedinţelor Comisiei judeţene în 
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Caraş-Severin 

Instituţia Prefectului 
Judeţul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Trimestrial sau la solicitarea 
AJPIS Caraş-Severin 

100  Organizare şi participare la activităţile Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială 
Caraş-Severin  

Instituţia Prefectului  
Judeţul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

30.06.2020 
31.12.2020 

 
IX. Educaţie 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 Creşterea performanţei sistemului de învăţământ   

1  Eficientizarea managementului educaţional într-o abordare participativă, 
caracterizată de motivare prin comunicare, delegare şi consiliere. -Inspecţii tematice 
generale şi inspecţii de specialitate - Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului 
didactic în vederea îmbunătăţirii activităţii 

Inspectoratul Școlar Județean 
Caraș-Severin 

Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

2  Asigurarea calităţii procesului de predare/învăţare/evaluare şi a serviciilor 
educaţionale în vederea realizării standardelor şi promovării unui învăţământ centrat 
pe resursa umană 

IȘJ Caraș-Severin Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

3  Monitorizarea absenteismului IȘJ Caraș-Severin Lunar și trimestrial 

4  Organizarea şi desfăşurarea concursurilor și olimpiadelor şcolare pe discipline de 
învățământ 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului concursurilor și 
olimpiadelor şcolare pe discipline 

de învățământ 

 Asigurarea progresului în carieră pe criterii de competenţă profesională   

5  Circulaţia informaţiei în unităţile de învăţământ în vederea înscrierii cadrelor 
didactice la probele de acordare a definitivării şi a gradelor didactice în învăţământ 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului întocmit la 
nivel de compartiment 

6  Repartizarea inspectorilor şcolari/a profesorilor metodişti în vederea inspectării 
cadrelor didactice înscrise la definitivat şi gradele didactice 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului întocmit la 
nivel de compartiment 

7  Inspecţii generale, tematice şi de specialitate IȘJ Caraș-Severin Conform graficului specific 

8  Transmiterea documentaţiei, a dosarelor de înscriere şi a rapoartelor de inspecţie la 
centrele de perfecţionare la care s-au înscris cadrele didactice pentru susţinerea 
examenelor de grad didactic I şi II 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

9  Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivat IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

10  Asigurarea personalului didactic calificat pentru toate instituţiile de învăţământ prin 
desfăşurarea corespunzătoare a tuturor etapelor privind mobilitatea personalului 
didactic 

IȘJ Caraș-Severin Conform Metodologiei de mișcare 
a personalului didactic 

 Formarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea 
personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot 
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parcursul vieţii 

11  Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici în 
cadrul consfătuirilor judeţene, a activităţilor cercurilor pedagogice, a comisiilor 
metodice, a catedrelor 

IȘJ Caraș-Severin Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

12  Formarea continuă a personalului didactic care să asigure întreaga nevoie, atât la 
nivel de instituţii cât şi la nivel de persoană (cuprinderea în reţeaua de formare 
continuă a tuturor cadrelor didactice care nu au parcurs stagii în ultimii 5 ani) 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

13  Creşterea calitativă şi cantitativă a activităţii de metodist, prin activităţi de formare a 
acestora, organizate prin CCD Caraş-Severin 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

14  Monitorizarea activităţilor de perfecţionare a personalului didactic la nivelul judeţului 
şi a utilizării competenţelor dobândite în activitatea specifică 

IȘJ Caraș-Severin Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

 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  

  

15  Avizarea şi monitorizarea încadrării cu personal didactic calificat a unităţilor de 
învăţământ care asigură şcolarizarea la domiciliu şi a grupelor/ claselor din spital 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

16  Acordarea de consiliere şi consultanţă privind adaptarea desfăşurării procesului 
instructiv-educativ la. particularităţile de educaţie individualizată ale fiecărui copil şi la 
mediul în care se desfăşoară acest proces 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

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

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

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

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

19  Acordarea de consiliere şi consultanţă cadrelor didactice din învăţământul de masă 
care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în colectivele de 
elevi cu care lucrează 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

 Corelarea învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele agenţilor economici   

20  Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, prin dezvoltarea 
de instrumente şi metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de 
Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională, în învăţământul 
profesional şi tehnic (IPT), învățământul profesional dual, utilizând reţele parteneriale 
între şcoli și agentii economici 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

21  Sprijinirea şcolilor ÎPT în implementarea proceselor de autoevaluare şi de 
monitorizare internă şi externă a calităţii educaţiei şi formării profesionale 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

22  Monitorizarea  implementării planului cadru de învăţământ, a aplicării schemelor 
orare flexibile şi adaptării perioadelor de stagii de pregătire practică la cerinţele 
angajatorilor 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

 Susţinerea politicilor educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care să 
asigure completarea programelor şcolare aprobate. 
Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie 
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sănătoasă, cultură civică, antreprenorială, prin sport etc.) 

23  Elaborarea calendarului judeţean al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare IȘJ Caraș-Severin 01.09.- 31.10.2020 

24  Reactualizarea bazei de date cu documentele curriculare oficiale IȘJ Caraș-Severin 31.10.2020 

25  Transmiterea în şcoli a manualelor şi auxiliarelor curriculare IȘJ Caraș-Severin 01.07.- 30.09.2020 

26  Monitorizarea realizării ofertei educaţionale a şcolilor IȘJ Caraș-Severin 01.03. – 30.04.2020 

27  Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor educaţionale prin inspecţii şcolare IȘJ Caraș-Severin Conform graficului de inspecţii 

28  Monitorizarea organizării concursurilor, activităţilor din programul activităţilor 
educative 

IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului activităţilor 
educative 

29  Creşterea numărului de parteneriate şi proiecte educaţionale naţionale şi 
internaţionale la nivelul reţelei şcolare 

IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului activităţilor 
educative 

30  Educaţia pentru sănătate, Educaţia civică, Educaţia cultural artistică şi ştiinţifică, 
Educaţia ecologică, Educaţia prin sport,  Educaţia rutieră 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului activităților  
extraşcolare şi extracurriculare 

 Învăţământul şi educaţia pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile 
dezavantajate 

  

31  Asigurarea condiţiilor de însuşire a limbii române şi a limbii materne de către elevi IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

32  Creşterea capacităţii de cuprindere a învăţământului în limba maternă/a limbii 
materne, simultan cu sporirea calităţii sale 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

33  Elaborarea manualelor şcolare în limbile minorităţilor naţionale pentru învăţământul 
obligatoriu şi stimularea elaborării şi/sau traducerii de manuale pentru învăţământul 
secundar superior 

IȘJ Caraș-Severin Conform Graficului MEN 

34  Dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari pentru încurajarea participării populaţiei 
rroma la învăţământul obligatoriu 

IȘJ Caraș-Severin Trimestrial 

35  Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru învăţământul în limba 
minorităţilor 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului CCD CS 

36  Asigurarea accesului fiecărui copil provenit din rândul minorităţilor la educaţia de 
bază şi stimularea participării acestora la niveluri superioare de educaţie 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

 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 

  

37  Monitorizarea aplicării  curriculumului naţional centrat pe elev şi pe formarea de 
competenţe 

IȘJ Caraș-Severin Trimestrial, conform graficului 
unic de monitorizare şi control 

38  Monitorizarea asigurării necesarului de manuale în învăţământul general obligatoriu  IȘJ Caraș-Severin 30.09.2020 

39  Monitorizarea aplicării, prin inspecţii tematice şi de specialitate, a standardelor 
naţionale de evaluare 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

40  Monitorizarea aplicării noilor planuri cadru pe discipline şi module IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

41  Monitorizări şi analize ale progresului înregistrat de elevi IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

42  Monitorizarea şi verificarea ritmicităţii notării şi încheierii situaţiilor şcolare IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

 Accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii în educaţie   

43  Regândirea, reorganizarea reţelei şcolare prin aplicarea principiilor descentralizării  IȘJ Caraș-Severin 31.01.2020 
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din perspectiva  finanţării per elev a unităţilor de învăţământ 

44  Asigurarea unui cadru eficient şi coerent de comunicare interinstituţională, atât la 
nivel intern, cât şi extern 

IȘJ Caraș-Severin Permanent 

45  Îmbunătăţirea managementului unităţilor de învăţământ IȘJ Caraș-Severin Permanent 

46  Monitorizarea modului de coordonare a comisiilor de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor şi examenelor de sfârşit de ciclu de la nivelul unităţilor şcolare 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

47  Monitorizarea desfăşurării activităţilor C.E.A.C. conform prevederilor legale IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

48  Monitorizarea managementului operaţional la nivelul unităţilor de învăţământ IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

49  Monitorizarea actului decizional în cadrul organelor de conducere colectivă – 
Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie – la nivelul unităţilor de învăţământ 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

50  Întâlniri cu primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor în vederea asigurării finanţării 
unităţilor de învăţământ prin bugete obiective şi realiste 

IȘJ Caraș-Severin 01.01 – 31.03.2020 

51  Monitorizarea aplicării legislaţiei în domeniul financiar-contabil şi a achiziţiilor publice IȘJ Caraș-Severin Conform graficului de inspecţii 

52  Eficientizarea managementului educaţional, corespunzător nevoilor economice şi 
sociale ale şcolii, din perspectiva creşterii autonomiei în raport cu autorităţile centrale 
şi locale 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului de inspecţii 

53  Raportarea stării învăţământului în sistemul de învăţământ preuniversitar din judeţ IȘJ Caraș-Severin Semestrial / anual 

54  Realizarea activităţilor privind mişcarea personalului didactic, în conformitate cu 
metodologiile cadru elaborate de către Ministerul Educaţiei ȘI Cercetării, în baza 
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului şi  
metodologiei de mişcare a 

personalului didactic 

55  Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, pe baza examinării potenţialului 
calitativ şi cantitativ al personalului didactic existent şi stabilirea necesarului de forţă 
de muncă pentru anul şcolar 2020-2021 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului şi 
metodologiei de mişcare a 

personalului didactic 

56  Coordonarea şi controlul acţiunii de optimizare a procesului de evidenţă reală a 
populaţiei şcolare şi de constituire a formaţiunilor de studiu, în conformitate cu 
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

IȘJ Caraș-Severin 01.08.- 30.09.2020 

57  Instruirea periodică a directorilor şi secretarelor, cu privire la problematica 
managementului resurselor umane la nivelul unităţilor şcolare 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului de ședințe cu 
directorii 

58  Consilierea directorilor şi acordarea de asistenţă unităţilor de învăţământ în 
gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice, în activităţile de constituire, 
de vacantare şi de ocupare a posturilor didactice referitor la încadrarea cu personal 
didactic în anul şcolar 2020-2021 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului şi 
metodologiei de mişcare a 

personalului didactic 

59  Organizarea la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau în 
consorţiile şcolare a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante şi 
rezervate, conform unei metodologii-cadru elaborate de către Ministerul Educaţiei  și 
Cercetării 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului şi 
metodologiei de mişcare a 

personalului didactic 

 Diminuarea abandonului şcolar şi a absenteismului din învăţământul 
obligatoriu. Creşterea numărului de absolvenţi de studii liceale 

  

60  Monitorizarea frecvenţei elevilor în învăţământul obligatoriu IȘJ Caraș-Severin Lunar / Semestrial  

61  Susţinerea socială a elevilor pentru frecventarea şcolii: burse de merit, burse sociale, 
programul „Bani de liceu” 

IȘJ Caraș-Severin Lunar / Semestrial 
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62  Consilierea pentru colaborarea cu familia şi pentru realizarea de parteneriate cu 
ONG-uri, asociaţii, fundaţii care au ca obiect de activitate sprijinirea elevilor aflaţi în 
dificultate 

IȘJ Caraș-Severin Lunar / Semestrial 

63  Iniţierea de proiecte specifice având ca obiective diminuarea abandonului şcolar şi a 
absenteismului 

IȘJ Caraș-Severin 01.09. – 31.10.2020 

64  Sprijinirea unităţilor şcolare pentru îndrumarea elevilor spre învăţământul liceal IȘJ Caraș-Severin 01.04. -30.06.2020 

65  Aplicarea chestionarelor elevilor de clasa a VIII-a în vederea estimării cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul liceal 

IȘJ Caraș-Severin 01.10.-31.12.2020 

66  Realizarea admiterii în clasa a IX-a IȘJ Caraș-Severin 01.05. -30.09.2020 

67  Colaborarea I.S.J. – C.L.D.P.S. – alţi parteneri pentru dezvoltarea şi susţinerea 
învăţământului profesional şi tehnic 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului comun 

68  Monitorizarea încheierii de acorduri şi parteneriate între unităţile Î.P.T. şi agenţii 
economici în vederea formării şi dezvoltării competenţelor necesare asigurării 
inserţiei pe piaţa muncii 

IȘJ Caraș-Severin Semestrial 

 Stimularea învăţării informatizate   

69  Informatizarea şcolilor prin implementarea programelor guvernamentale, dar şi prin 
resurse locale, prin programul „Internet în şcoala ta” 

IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului de 
implementare / proiectului de 

buget 

70  Legarea şcolilor în reţea şi conectarea la internet, acolo unde nu există IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului de 
implementare 

71  Monitorizarea realizării SIIIR. la nivelul  judeţean IȘJ Caraș-Severin 01.10.- 30.11.2020 

72  Creşterea numărului de lecţii desfăşurate în cabinetele AEL şi monitorizarea gradului 
de utilizare a acestor cabinete 

IȘJ Caraș-Severin Lunar / Semestrial 

 Cuprinderea copiilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile în 
învăţământul special sau de masă 

  

73  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 Judeţean 

IȘJ Caraș-Severin Permanent 

74  Integrarea în învăţământul de masă şi susţinerea prin programe de sprijin a copiilor 
cu nevoi speciale 

IȘJ Caraș-Severin Permanent 

75  Dezvoltarea parteneriatului de lucru în echipă interdisciplinară (profesor de 
sprijin+cadre didactice din învăţământul de masă) în vederea optimizării procesului 
de integrare şcolară a copiilor cu dizabilităţi 

IȘJ Caraș-Severin Permanent 

76  Organizarea de cursuri de formare specifice în vederea eficientizării activităţii 
profesorilor 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului CCD 

77  Acţiuni de informare a cadrelor didactice din toate unităţile de învăţământ cu privire 
la reglementările legislative în vigoare referitoare la Strategia Naţională de Acţiune 
Comunitară şi de promovare a voluntariatului 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului CJRAE 

78  Monitorizări şi analize ale progresului înregistrat de elevii din învăţământul special IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

 Aplicarea corectă a procedurilor de evaluare şi monitorizarea desfăşurării 
examenelor 

  

79  Organizarea simulării probelor din cadrul examenelor de sfârşit de ciclu IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 
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80  Participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice la cursuri de formare a 
competenţelor de evaluare 

IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului formării 
profesionale 

81  Sesiuni de consiliere şi instruire a membrilor comisiilor din centrele de examen în 
vederea respectării cadrului legal 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

82  Asigurarea logisticii necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 
examenelor 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

83  Monitorizarea organizării şi desfăşurării probelor de examen de către comisiile 
judeţene 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

 Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă   

84  Identificarea elevilor capabili de performanţă IȘJ Caraș-Severin Permanent 

85  Parteneriate cu firme din judeţ (Festivităţi de premiere pentru elevii cu rezultate 
deosebite la faza naţională şi internaţională) 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

86  Monitorizarea activităţilor de pregătire a elevilor capabili de performanţă IȘJ Caraș-Severin Permanent 

87  Popularizarea rezultatelor obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare IȘJ Caraș-Severin 01.05. – 30.06.2020 

 Promovarea programului „Şcoala de după şcoală” și  extinderea etapizată a 
programului “Masă caldă” 

  

88  Încurajarea extinderii programului naţional în cât mai multe unităţi şcolare din judeţ, 
în colaborare cu autorităţile locale şi/sau asociaţii de părinţi 

IȘJ Caraș-Severin 01.08.- 30.09.2020 

89  Extinderea etapizată a programului “Masă caldă” IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului MEC 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de 
asistenţă psiho-pedagogică 

  

90  Utilizarea orei de dirigenţie şi a activităţilor de consiliere ca spaţiu al dialogului IȘJ Caraș-Severin Permanent 

91  Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale şi târguri educaţionale la 
nivel local şi judeţean 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

92  Promovarea ofertei educaţionale, vizite în unităţile de învăţământ IȘJ Caraș-Severin 01.04. – 30.06.2020 

93  Monitorizarea promovării în rândul elevilor şi părinţilor a metodologiilor evaluărilor de 
sfârşit de ciclu 

IȘJ Caraș-Severin 01.02. – 31.05.2020 

94  Formarea continuă a consilierilor din școli IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului de formare 

95  Inspecţii tematice şi în echipă IȘJ Caraș-Severin Conform graficului de inspecţii 

96  Analize de impact privind şcolarizarea în ciclul liceal şi învăţământul superior, 
precum şi inserţia absolvenţilor de Î.P.T. pe piaţa muncii 

IȘJ Caraș-Severin 01.09. -31.10.2020 

 Diminuarea violenţelor din şcoală şi în proximitatea ei   

97  Informarea în domeniul legislativ (realizarea de întâlniri, dezbateri, ateliere de lucru 
cu elevi, profesori, părinţi în vederea cunoaşterii normelor legislative privind 
securitatea şi siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ) 

IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului educativ 
 

 

98  Monitorizarea stării disciplinare în unităţile de învăţământ IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului educativ 

99  Realizarea parteneriatelor cu autorităţile locale, O.N.G.-uri, cu Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie, C.J.R.A.E. 

IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului educativ 

100  Coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în mediul educaţional, 
la nivel judeţean 

IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului educativ 
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101  Monitorizarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup a elevilor cu manifestări 
violente 

IȘJ Caraș-Severin Conform calendarului educativ 

 Învăţarea pe tot parcursul vieţii   

102  Promovarea educaţiei permanentă (activităţi de învăţare realizate de o persoană pe 
tot parcursul vieţii)  care vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie şi a 
competenţelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

103  Investigarea nevoilor de formare  profesională continuă a adulţilor prin aplicarea de 
chestionare în unităţile de învăţământ preuniversitar  din judeţ în vederea unei 
diagnoze - prognoze pe termen scurt şi mediu 

IȘJ Caraș-Severin 01.11. – 31.12.2020 

104  Monitorizarea,evaluarea şi verificarea direct sau prin organisme abilitate, a 
funcţionării furnizorilor de educaţie 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

105  Promovarea parteneriatelor cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru 
diversificarea,modernizarea şi optimizarea serviciilor publice oferite de instituţiile de 
cultură, în vederea satisfacerii necesităţilor culturale şi educative ale publice 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

106  Promovarea formării profesionale la locul de muncă şi a formării profesionale prin 
ucenicie la locul de muncă 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

 Susţinerea formării continue a cadrelor didactice şi stabilirea de criterii 
relevante de evaluare a cadrelor didactice 

  

107  Investigarea nevoilor de formare prin aplicarea de chestionare în unităţile de 
învăţământ preuniversitar în vederea unei diagnoze - prognoze pe termen scurt şi 
mediu 

IȘJ Caraș-Severin 01.03. -30.04.2020 

108  Analiza nevoilor de formare din sistem, stabilirea reperelor curriculare şi calificărilor 
de formare iniţială teoretică în specialitate a personalului didactic 

IȘJ Caraș-Severin 31.05.2020 

109  Organizarea de conferinţe, întâlniri, dezbateri, precum şi producerea şi distribuirea 
de materiale pentru diseminarea informaţiilor şi valorizarea rezultatelor proiectelor 
naţionale şi internaţionale relevante pentru activitatea de informare, consiliere şi 
orientare în carieră 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

110  Acreditarea şi avizarea tuturor cursurilor de formare din Oferta de Formare a CCD IȘJ Caraș-Severin 01.09. – 31.10.2020 

111  Dezvoltarea colaborării interinstituţionale şi asumarea responsabilităţilor pentru 
asigurarea tuturor tipurilor de informaţii necesare centrelor de consiliere în vederea 
eficientizării serviciilor oferite (locuri de muncă vacante, oferta de formare 
profesională, informaţii despre calificări, informaţii despre agenţii economici, studii şi 
prognoze privind piaţa muncii) 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

112  Monitorizarea ⁄ susţinerea  personalul didactic, precum si personalul de conducere, 
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 promovării examenului de definitivare in 
invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile. Art. 246. -. Din Legea 
1/2011 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 
 
 
 
 
 

113  Susţinerea ⁄dezvoltarea  Caselor corpului didactic ( centre de resurse si asistenta 
educaţională si manageriala pentru cadrele didactice si didactice auxiliare ) în 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului CCD 
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vederea acreditării ca furnizori de formare continua. Art. 244. - Legea 1/2011 

114  Monitorizarea procedurii de evaluare a cadrelor didactice conform fişei aprobată prin 
OMENCȘ 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

115  Realizarea evaluării şi atribuirii calificativului anual managerilor unităţilor de 
învăţământ şi unităţilor conexe 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

 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 

  

116  Monitorizarea aplicării unitare a prevederilor Legii unice de salarizare din sistemul 
bugetar 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

117  Dezvoltarea colaborării interinstituţionale şi asumarea responsabilităţilor pentru 
asigurarea tuturor tipurilor de informaţii necesare centrelor de consiliere în vederea 
eficientizării serviciilor oferite (locuri de muncă vacante, oferta de formare 
profesională, informaţii despre calificări, informaţii despre agenţii economici, studii şi 
prognoze privind piaţa muncii etc.) 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

118  Promovarea dezvoltării şi implementării de parteneriate şi proiecte educaţionale de 
către unităţile de învăţământ în vederea creşterii calităţii actului educaţional, dar şi a 
susţinerii şi rezolvării unor probleme socio-economice comunitare 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

 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 

  

119  Organizarea de cursuri de formare managerială a directorilor şi directorilor adjuncţi 
în exerciţiu 

IȘJ Caraș-Severin Conform ofertei CCD 
 

120  Diversificarea mecanismelor de consiliere şi îndrumare pentru ameliorarea calităţii 
managementului educaţional la nivelul unităţilor de învăţământ 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului de inspecţii al 
ISJ CS 

121  Monitorizarea aplicării corecte a legislaţiei generale şi specifice IȘJ Caraș-Severin Conform graficului de inspecţii al 
ISJ CS 

122  Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu directorii unităţilor de învăţământ IȘJ Caraș-Severin Conform Graficului ISJ CS 
 

123  Promovarea şi numirea managerilor şcolari prin detaşare în interesul învăţământului 
pe funcţiile neocupate prin concurs pe baza precizărilor specifice 

IȘJ Caraș-Severin 31.12.2020 

124  Evaluarea obiectivă şi transparentă a activităţii manageriale prin eliminarea 
imixtiunilor şi ingerinţelor politicului 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului ISJ CS 

125  Actualizarea bazei de date cu personalul de conducere IȘJ Caraș-Severin 01.01. – 30.09.2020 

 Reabilitarea şcolilor astfel încât toate unităţile de învăţământ  sa poată obţine 
autorizare sanitara pana la începerea anului şcolar 2020/2021 

  

126  Urmarirea execuţiei lucrărilor începute în anii anteriori şi nefinalizate din lipsa de 
fonduri care au ca obiect realizarea utilităţilor la unităţile şcolare din învăţământul 
preuniversitar din mediul rural , respectiv :amenajarea grupurilor sanitare cu apa 
curenta , alimentarea cu apa potabila,  canalizarea şi epurarea apelor reziduale, 

IȘJ Caraș-Severin 2020 
(in funcţie de alocaţiile bugetare) 
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instalaţia electrică şi instalaţia termică 

127  Urmărirea execuţiei lucrărilor începute în anii anteriori şi nefinalizate din lipsă de 
fonduri şi care au ca obiect : 
- restabilirea siguranţei în exploatare a clădirilor şcolare şi a condiţiilor igienico-
sanitare şi de confort; 
- lucrări de construcţii, instalaţii, reabilitări şi defuncţionalizări ale spaţiilor de 
învăţământ, inclusiv reparaţii capitale 

IȘJ Caraș-Severin 2020 
 (in funcţie de alocaţiile bugetare) 

128  Demararea obiectivelor noi cuprinse in bugetul anului 2020  ce cuprind lucrări de 
natura: asigurarea cu utilităţi a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din  
mediul rural ,lucrări de construcţii, instalaţii , reabilitări şi defuncţionalizări ale spaţiilor 
de învăţământ , inclusiv reparaţii capitale 

IȘJ Caraș-Severin 2020 
 (in funcţie de alocaţiile bugetare) 

129  Întocmirea temelor de proiectare, lansare proiectare, acordarea serviciilor de 
proiectare–întocmirea proiectelor tehnice, obţinerea avizelor, acordurilor necesare 

IȘJ Caraș-Severin 2020 
 (in funcţie de alocaţiile bugetare) 

130  Lansare execuţie, acordarea lucrărilor de execuţie , execuţia propriu-zisă , 
monitorizarea lucrărilor de execuţie, recepţia la terminarea lucrărilor 

IȘJ Caraș-Severin 2020 
 (in funcţie de alocaţiile bugetare) 

 Achiziţionarea de rechizite şcolare  ce vor fi acordate elevilor din învăţământul 
de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi in anul şcolar 2020-2021 

  

131  Identificarea elevilor care sunt  in întreţinerea  familiilor  al căror  venit mediu  net 
lunar pe membru de familie, realizat in luna  iulie al fiecărui an , este de maximum  
60% din salariul de baza minim  brut pe tara 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

132  Stabilirea numărului tipurilor de pachete cu rechizite şcolare  funcţie de nivelul de 
învăţământ 

IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

133  Achizitia propriu-zisă a furnizorilor de pachete cu rechizite şcolare IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

134  Distributia pachetelor cu rechizite şcolare beneficiarilor IȘJ Caraș-Severin Conform graficului MEC 

 Reorganizarea reţelei şcolare şi asigurarea transportului şcolar, în funcţie de 
necesităţile şi specificul zonei/judeţului 

  

135  Acordarea avizului conform pentru reţeaua şcolară propusă de către autorităţile 
administraţiei publice locale 

IȘJ Caraș-Severin 31.01.2020 

136  Identificarea nevoilor reale de transport şcolar nerezolvate încă în zona rurală - 
optimizarea transportului elevilor prin dotare cu microbuze şi autobuze 

IȘJ Caraș-Severin Conform programului pe 2020 

137  Analiza nevoilor şi găsirea de soluţii în colaborare cu autorităţile judeţene şi locale 
din perspectiva  descentralizării sistemului naţional de educaţie 

IȘJ Caraș-Severin Conform legislaţiei în vigoare 

 Urmărirea respectării aplicării legislației în cee ce privește drepturile elevilor și 
cadrelor didactice  

  

138  Urmărirea activităţii în domeniul educaţiei Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin 

SDEMSPD 

Când este cazul 

139  Urmărirea creșterii gradului de siguranță al elevilor și cadrelor didactice în incinta și 
în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar 

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin 

SDEMSPD 

01.03.2020 
15.07.2020 
01.09.2020 
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X. Tineret şi sport 
 

Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 1. Tineret   

 Susţinerea tinerilor din Judeţul Caraş-Severin   

1  Organizarea Concursului local de proiecte de tineret Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Caraş-Severin 

31.07.2020 

2  Colaborarea şi acordarea de consultanţă organizaţiilor de şi pentru tineret legal 
constituite în vederea atragerii de fonduri europene şi participarea acestora la 
Concursul Naţional de Proiecte pentru Tineret 

DJST Caraş-Severin 31.10.2020 

3  Organizarea activităţilor din calendarul propriu de acţiuni DJST Caraş-Severin 31.12.2020 

 Implicarea tinerilor în viaţa publică   

4  8 Martie Happening DJST Caraş-Severin 08.03.2020 

5  1 Aprilie – Ziua Păcălelii DJST Caraş-Severin 01.04. 2020 

6  Săptămâna Europeană a Tineretului 2020 DJST Caraş-Severin 15.05. 2020 

7  Ziua Tinereții – 2 Mai 2020 DJST Caraş-Severin 02.05. 2020 

8  Săptămâna Națională a Voluntariatului: ediția a XIX-a, mai 2020 DJST Caraş-Severin 20.05. 2020 

9  Vizită de studiu la centrele de tineret din Sibiu și Brașov DJST Caraş-Severin 20.09. 2020 

10  AnimaTeam - stagiu de formare în animație de tineret DJST Caraş-Severin 31.09. 2020 

11  Tabăra tematică de icoane pictate şi olărit DJST Caraş-Severin 20.08. 2020 

12  Școala națională de vară Atelier’ 20 DJST Caraş-Severin 30.08. 2020 

13  Repere urbane DJST Caraş-Severin 30.11. 2020 

14  Săptămâna Mobilităţii - Ziua Europeană Fără Maşini DJST Caraş-Severin 30.09. 2020 

15  Green Attack- stagiu de team building DJST Caraş-Severin 30.10. 2020 

16  Ziua Internațională a Voluntariatului –  decembrie 2020 DJST Caraş-Severin 07.12. 2020 

17  Balul Voluntarilor 2020 DJST Caraş-Severin 23.12. 2020 

 Reorganizarea şi expansiunea centrelor de informare şi consultanţă pentru 
tineri 

  

18  Centru de Tineret Mansarda Reşiţa - proiect permanent DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

 2. Sport   

 Implementarea, la nivel judeţean, a Strategiei generale a organizării şi 
dezvoltării activităţii sportive  

  

19  Derularea de programe anuale pe domenii de activitate din cadrul strategiei judeţene  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Caraş-Severin 

31.12. 2020 

20  Continuarea procesului de constituire a asociaţiilor pe ramuri sportive DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
21  Organizarea şi derularea Calendarului Sportiv Judeţean 

- Promovarea sportului de performanţă (P1) 
            - Campionate Naţionale (etape locale şi judeţene) 
            - Alte Competiţii (etape locale, judeţene şi interjudeţene) 

DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
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- Sportul pentru toţi (P2) 
             - Acţiuni în colaborare cu Federaţia Română „Sportul pentru Toţi” 
             - Acţiuni proprii 
Programul altor activităţi care necesită  cheltuieli, subvenţii, transferuri, venituri 
proprii 

22  Susţinerea sportului de înalt nivel şi a cluburilor care au sportivi angrenaţi în 
competiţiile interne şi internaţionale şi asigurarea condiţiilor de pregătire a sportivilor 
care se află  în centrele olimpice 

DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea şi 
promovarea activităţilor sportive 

  

23  Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea şi 
dezvoltarea activităţilor sportive 

DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

24  Top Sport 2019 DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
 Colaborarea cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor 

locale pentru activitatea sportivă de performanţă din judeţ 
  

25  Organizarea competiţiilor majore cu ajutorul sprijinului consiliilor locale  DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
26  Finanţarea unor programe proprii a structurilor de drept privat în vederea organizări 

competiţiilor propuse 
DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Colaborarea cu alte instituţii pentru atragerea de venituri    

27  Continuarea acţiunilor de stimulare a interesului agenţilor economici din judeţ pentru 
atragerea de fonduri 

DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Organizarea activităţii de îndrumare şi control a structurilor sportive din judeţ  31.12. 2020 
28  Asigurarea unui calendar de îndrumare şi control a structurilor sportive din judeţ DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
29  Organizarea sistemul de evidenţă a structurilor sportive  de drept privat şi publice DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
30  Încheierea unor protocoale de colaborare cu structurile sportive de drept privat din 

judeţ 
DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Organizarea, inventarierea şi evidenţa patrimoniului sportiv din judeţ şi a 
instalaţiilor specifice 

  

31  Organizarea registrului bazelor sportive DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
32  Dezvoltarea parteneriatului instituţional prin atragerea de fonduri în vederea 

modernizării, dezvoltării şi administrării bazei materiale 
DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

33  Verificarea bazelor sportive din judeţ şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea 
îndepliniri competiţiilor în deplină siguranţă 

DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

 Susţinerea dezvoltării continue şi funcţionării permanente a sistemului 
naţional de educaţie fizică şi sport 

  

34  Susţinerea Protocolului privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea 
dezvoltării continue şi funcţionării permanente a sistemului naţional de educaţie 
fizică şi sport 

DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

35  Utilizarea competiţiilor sportive ca sursa de selecţie pentru cluburile sportive DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
 Asigurarea derulării, în plan judeţean, a Programului „Sportul pentru Toţi”   
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36  Asigurarea derulării în plan judeţean, a Programului “Sportul pentru Toţi”, colaborând 
în acest sens cu F.R.Sportul pentru Toţi, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi 
Caraş-Severin şi Academia Olimpica Română - filiala Caraş-Severin 

DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

37  Încheiere de contracte de voluntariat DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
 Organizarea activităţii de secretariat a comisiei judeţene de combatere a 

violenţei în sport; sprijinirea activităţii de prevenire şi combatere a dopajului în 
sport 

  

38  Organizarea activităţii de secretariat a Comisiei Judeţene Împotriva Violenţei în Sport DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 
39  Organizarea de întâlniri cu sportivii de performanţă pentru conştientizarea efectelor 

negative al dopajului în sport 
DJST Caraş-Severin 31.12. 2020 

 
XI. Sănătate 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de sănătate   

1  Orientarea activităţii medicilor de familie pentru a deveni adevăraţi consilieri de 
sănătate ai populaţiei:  
- monitorizarea activităţii cabinetelor medicilor de familie; 
- consilierea medicilor de familie în domeniul legislaţiei şi al priorităţilor Ministerului 
Sănătăţii 

Directia de Sănătate Publică 
Caraş-Severin 

31.12.2020 

2  Efectuarea de măsuri de educaţie şi profilaxie, depistarea precoce a afecţiunilor 
grave, preluarea îngrijirilor la externarea din spital: 
- derularea Programelor naţionale de Sănătate 2 şi 3; 
- monitorizarea indicatorilor ţintă ai acestor programe 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

3  Dezvoltarea îngrijirilor medicale la domiciliu prin asigurarea lor de către asistenţi 
medicali cu practică privată, dezvoltarea de programe speciale pentru persoanele în 
vârstă sau care nu se pot deplasa şi pentru cele cu afecţiuni psihice, precum şi prin 
programe specifice de facilitare a accesului pacienţilor din localităţile izolate sau fără 
asistenţă medicală la serviciile medicale şi farmaceutice: 
- consilierea asistenţilor medicali şi a altor furnizori de servicii de sănătate pentru 
autorizarea ca furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu; 
- înregistrarea furnizorilor autorizaţi de îngrijiri medicale la domiciliu 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

4  Adoptarea de măsuri pentru un acces mai bun al populaţiei la îngrijiri stomatologice, 
comparativ cu situaţia actuală: 
-organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de dentişti în mediul 
rural 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

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

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

6  Asigurarea funcţionării centrelor de permanenţă (asistenţă medicală primară), precum DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
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şi analizarea oportunităţii de înfiinţare de noi centre 

7  Diminuarea birocraţiei excesive care grevează atât accesul populaţiei 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 31.12.2020 

8  Atragerea personalului medical înalt calificat în judeţul nostru şi identificarea unor 
acţiuni comune în parteneriat cu CJAS şi Consiliile Locale pentru acoperirea cu medici 
de familie în localităţile rurale cu deficit de personal şi condiţii grele de muncă 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

 Creşterea calităţii actului medical   

9  Acreditarea personalului medical DSP Caraş-Severin Permanent 

10  Acreditarea cabinetelor medicale DSP Caraş-Severin Permanent 

11  Adoptarea de măsuri care să limiteze numărul de internări pentru îngrijiri care pot fi 
acordate în ambulator în deplină siguranţă: 
- organizarea ambulatoriilor de specialitate ale spitalelor 

DSP Caraş-Severin Permanent 

12  Asigurarea transparenţei utilizării fondurilor DSP Caraş-Severin Permanent 

13  Monitorizarea permanentă a managementului spitalelor (urmărirea indicatorilor de 
eficienţă şi performanţă) şi intervenţia rapidă pentru corectarea eventualelor 
disfunctionalităţi 

DSP Caraş-Severin Permanent 

14  Monitorizarea indicatorilor de activitate ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă DSP Caraş-Severin Permanent 

15  Monitorizarea instrumentelor care asigură calitatea serviciilor de sănătate/siguranţa 
pacienţilor 

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin 

Serviciul Dezvoltare Economică 
şi Monitorizarea Serviciilor 

Publice Deconcentrate 

Când este cazul 

16  Monitorizarea programelor naţionale de sănătate  Instituţia Prefectului - 
Judeţul Caraş-Severin 

SDEMSPD 

Când este cazul 

 Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile   

17  Supravegherea şi controlul tuberculozei DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
18  Supravegherea şi controlul infecţiilor cu transmitere sexuală DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
19  Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
20  Supravegherea şi controlul bolilor cu transmitere aerogenă DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
21  Colectarea, centralizarea şi raportarea datelor privind bolile transmisibile DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

 Implementarea Programului Naţional de Imunizări   

22  Distribuţia vaccinurilor la nivel local DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
23  Realizarea  imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare DSP Caraş-Severin Permanent 

24  Realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii vaccinale DSP Caraş-Severin Semestrial 

25  Supravegherea reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) DSP Caraş-Severin Permanent 

 Autorizarea unităţilor medicale din punct de vedere sanitar   

26  Verificarea respectării condiţiilor igienico-sanitare şi a circuitelor funcţionale conform DSP Caraş-Severin Permanent 
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Ordinului 1338/2007 și Ordinului 1030/2009 

 Monitorizarea calităţii şi igienei mediului   

27  Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile distribuite prin sistemele centrale şi 
locale de aprovizionare cu apă a populaţiei judeţului 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

28  Prestatii si servicii de sanatate publica in domeniul sanatatii in relatie cu mediul  DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
29  Evaluarea calităţii apei de îmbăiere  DSP Caraş-Severin 01.04 – 30.09.2020 

30  Monitorizarea epidemiilor hidrice DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
31  Evaluarea cazurilor de methomoglobinemie acută infantilă generată de apa de fântână DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
32  Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban  DSP Caraş-Severin 01.01 – 31.03.2020 

33  Supravegherea produselor cosmetice în relație cu sănătea umană DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
34  Monitorizarea intoxicaţiilor acute  neprofesionale cu produse chimice DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
35  Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala  DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

 Monitorizarea protecţiei angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă   

36  Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali prin supravegherea respectării condiţiilor de 
muncă şi a normelor igienico-sanitare în vigoare,cercetarea dinamicii noxelor 
profesionale în cursul proceselor tehnologice, comunicare, informare asupra riscului 
profesional în unităţi cu profil industrial 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

37  Controale igienico-sanitare privind condiţiile de funcţionare a unităţilor, în vederea 
autorizării sanitare, notificări, asistenţă de specialitate 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

38  Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale (cercetarea, declarare, evidenţă) şi a 
absenteismului medical prin boli profesionale 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

39  Monitorizarea noxelor profesionale la locurilor de muncă în timpul proceselor 
tehnologice                                       

DSP Caraş-Severin La solicitare 

40  Expertizarea locurilor de muncă cu condiţii deosebite, nocive şi vătămătoare în 
vederea acordării drepturilor legale salariaţilor 

DSP Caraş-Severin La solicitare 

41  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 31.12.2020 

 Monitorizarea şi verificarea respectării legislaţiei în domeniul produselor 
alimentare 

  

42  Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substanţe DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
43  Monitorizarea si inspectia apelor minerale îmbuteliate DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
44  Monitorizarea materialelor care vin în contact cu alimentele DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
45  Monitorizarea si inspectia nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
46  Monitorizarea si inspectia suplimentelor alimentare DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
47  Controale igienico-sanitare privind condiţiile igienico-sanitare în vederea amenajării 

spaţiilor comerciale 
DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

48  Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România. DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
49  Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala 

speciala 
DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
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50  Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii  DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
51  Monitorizarea consumului de aditivi alimentari  DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

 Controlul şi aplicarea condiţiilor igienico-sanitare în cadrul instituţiilor de 
învăţământ şi protecţia copilului 

  

52  Control şi îndrumare în vederea respectării legislaţiei privind sănătatea publică în 
internate şi cantine şcolare 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

53  Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare şi de mediu din unităţile de învăţământ 
preuniversitar 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

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

DSP Caraş-Severin 01.01 – 31.03.2020 

55  Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor DSP Caraş-Severin 01.07 – 30.09.2020 

56  Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor DSP Caraş-Severin 01.07 – 30.09.2020 

57  Centralizarea şi raportarea triajului epidemiologic DSP Caraş-Severin 01.01 – 31.03.2020 
01.04 – 31.06.2020 
01.07 – 30.09.2020 

58  Sinteze nationale conform metodologiei MS  DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

 Aplicarea măsurilor legale în domeniul siguranţei şi protecţiei radiaţiilor nocive   

59  Măsuri pentru implementarea legislaţiei armonizate din domeniul siguranţei nucleare 
şi a protecţiei împotriva radiaţiilor. 
Monitorizarea radioactivităţii apei potabile şi alimentului 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

60  Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind monitorizarea stării de sănătate în 
relaţie cu expunerea profesională la radiaţii ionizante 

DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

61  Supravegherea stării de sănătate a populaţiei în jurul obiectivului nuclear major DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
62  Monitorizarea protecţiei radiologice a pacientului în radiologia diagnostică DSP Caraş-Severin 31.12.2020 
63  Acţiuni de control în domeniul obiectivelor cu radiaţii ionizante DSP Caraş-Severin 31.12.2020 

 Inspecţia Sanitară de Stat   

64  Determinarea riscului major şi chiar  iminent pentru sănătatea populaţiei prin 
verificarea condiţiilor igienico-sanitare a obiectivelor de orice tip  

DSP Caraş-Severin Permanent 

65  Impunerea încadrării în dispoziţiile legale a unităţilor în care se constată 
nerespectarea normelor de igienă -  prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale unde 
s-au identificat pericole ce constituie surse de risc pentru sănătatea publică 

DSP Caraş-Severin Permanent 

66  Informarea populaţiei asupra riscurilor pentru sănătate, depistate cu ocazia acţiunilor 
de inspecţie sanitară efectuate 

DSP Caraş-Severin Permanent 
 

 Contractarea serviciilor medicale pe baza principiilor necesităţii, posibilităţii şi 
acoperirii teritoriului judeţului 

 
 

67  Dezvoltarea îngrijirilor la domiciliu Casa de Asigurări de Sănătate a 
Judeţului Caraş-Severin 

31.12.2020 

68  Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate publică prin creşterea eficienţei programelor de 
sănătate 

CASJ Caraş-Severin  31.12.2020 

69  Monitorizarea gradului de satisfacţie al asiguraţilor privind furnizarea de servicii CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 
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medicale pe toate segmentele asistenţei medicale 

70  Contractarea de servicii medicale la toate nivelele de asistenţă medicală CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 
71  Acordarea sporurilor legale pentru condiţii de muncă acelor cabinete care justifică 

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

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

72  Urmărirea unei repartizări teritoriale echilibrate a serviciilor medicale din asistenţa 
medicală de specialitate din ambulator ce vor fi contractate 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

73  Permisivitate redusă pentru servicii medicale în afara județului, atunci când există 
furnizori locali de servicii medicale sau când gradul de complexitate al cazurilor este 
acoperit de competența profesională medicală locală 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

74  Încheierea unor contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti ale căror clauze 
de plată să asigure o funcţionare normală, eficientă şi economicoasă a tuturor 
spitalelor din judeţ 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

 Controlul serviciilor medicale oferite asiguraţilor   

75  Controlul serviciilor medicale oferite asiguraţilor CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 
76  Controlul preventiv al pacienţilor din localităţile de provincie şi în zonele puţin 

accesibile, prin implicarea medicului de familie 
CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

77  Dezvoltarea unor servicii medicale integrate (asistenţă primară şi de prevenire, de 
specialitate în ambulatoriu, spital şi de urgenţă) în scopul realizării unui raport 
corespunzător cost-eficienţă 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

78  Creşterea numărului activităţilor de control al serviciilor medicale CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 
79  Instituirea unor relaţii mai ferme între Casa de Asigurări de Sănătate şi furnizorii de 

servicii medicale şi sancţionarea fermă, în condiţiile  permise de contract, a 
disfuncţionalităţilor sau ilegalităţilor  depistate în activitatea furnzorilor de servicii 
medicale 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

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

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

81  Realizarea unei acţiuni de control comune cu Colegiul Medicilor şi Direcţia de 
Sănătate Publică, pentru a identifica cauzele disfuncţionalităţilor 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

82  Crearea unui feed-back informaţional de la asiguraţi în ceea ce priveşte gradul de 
satisfacţie oferit de serviciile medicale de care au beneficiat, prin realizarea unor 
sondaje de opinie în rândul asiguraţilor 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

 Rambursarea serviciilor medicale prestate către asiguraţi de către furnizorii de 
servicii medicale 

  

83  Rambursarea serviciilor medicale prestate către asiguraţi de către furnizorii de servicii 
medicale 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

84  Fluidizarea circuitului documentelor de raportare a serviciilor medicale de către 
furnizori 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

85  Integrarea aplicației utilizate de serviciul de rambursare cu celelalte programe de 
calculator utilizate de structura instituției 

CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

 Realizarea veniturilor la bugetul asigurărilor de sănătate   
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86  Realizarea veniturilor la bugetul asigurărilor de sănătate CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

 Eliberarea/utilizarea cardului național și cardului european   

87  Eliberarea/utilizarea cardului național și a cardului național duplicat CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 
88  Decontarea serviciilor medicale de care au beneficiat asigurații în baza 

formularelor/cardului european de sănătate 
CASJ Caraş-Severin 31.12.2020 

 
XII. Mediu, ape şi păduri 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 1. Sectorul forestier   

 Dezvoltarea durabilă a pădurilor   

1  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 Forestieră Județeană 
Caraş-Severin 

31.12.2020 

2  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 Forestieră Județeană 
Caraş-Severin 

31.12.2020 

3  Compensarea proprietarilor de păduri pentru pierderile de venit in cazul padurilor 
aflate in arii naturale protejate 

Garda Forestieră Județeană 
Caraş-Severin 

31.12.2020 

4  Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care in prezent aceasta nu este 
asigurata, conform art. 16 din Codul Silvic 

Garda Forestieră Județeană 
Caraş-Severin 

31.12.2020 

5  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 Forestieră Județeană 
Caraş-Severin 

31.12.2020 

6  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 Forestieră Județeană 
Caraş-Severin 

31.12.2020 

 2. Gospodărirea apelor   

 Monitorizarea și controlul sistemului de gospodărire a apelor din județ   

7  Supravegherea cursurilor de apă, controlul strict al evacuarilor de ape uzate conform 
avizelor si autorizatiilor 

Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Caraș-Severin 

31.12.2020 

8  Monitorizarea nivelului  raurilor, panzei freatice si calitatili apelor subterane SGA Caraș-Severin 31.12.2020 
9  Controlul programului de exploatare a tuturor acumularilor, aplicarea programului de 

restrictii 
SGA Caraș-Severin 31.12.2020 
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10  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 Caraș-Severin 31.12.2020 

11  Centralizarea tuturor folosintelor de apa din judet cu precadere a celor care intra sub 
incidenta IPPS 

SGA Caraș-Severin 31.12.2020 

12  Urmarirea lucrarilor de inchidere si ecologizare a obiectivelor miniere din Caras-
Severin 

SGA Caraș-Severin 31.12.2020 

13  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 Caraș-Severin 31.12.2020 

 Executarea lucrarilor de aparare, la nivelul judetului impotriva inundatiilor   

14  Amenajare rau Birzava si afluenti pe sector Bocsa Gataia SGA Caraș-Severin 31.12.2020 
15  Regularizare pârâu Belareca sector Mehadia – vărsare în râul Cerna SGA Caraș-Severin 31.12.2020 
16  Regularizare pârâu Măcicaș sector Prisaca SGA Caraș-Severin 31.12.2020 

 3. Protecția mediului   

 Combaterea schimbărilor 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”  

  

17  Colectarea datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea Inventarului Naţional 
al Emisiilor de gaze cu Efect de Seră (GES +INEGES) şi sectorul ENERGIE, în 
vederea transmiterii acestora la ANPM 

APM Caraş-Severin Anual 
 

18  Imbunătățirea dialogului cu operatorii care intră sub incidența prevederilor schemei 
de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS), în scopul 
conformării cu cerințele impuse de aceasta 

APM Caraş-Severin Permanent 
 

 Ameliorarea mediului in zonele urbane si rurale   

19  Intocmirea Registrului Teritorial al obiectivelor controlate şi elaborarea Planului 
anual de inspecţie pentru anul 2020 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al Gărzii Naţionale 

de Mediu 

10.01.2020 

 Managementul resurselor de apă   

20  Verificarea conformării statiilor de epurare industriale si orasenesti din judet cu 
cerinţele legale pentru evacuări de ape uzate de la aglomerări 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) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 
 
 
 
 

 

21  Verificarea respectării cerinţelor legale privind asigurarea calitaţii apei destinate 
consumului uman la:                                     

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 
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                  - alimentari cu apa urbane 
                  - alimentari cu apa rurale 

 Managementul deșeurilor și substanțelor periculoase   

 - Planificarea strategică la nivel județean a gestionării deşeurilor pentru 
completarea/realizarea investiţiilor necesare îndeplinirii obiectivelor europene 
în domeniu 

  

22  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 

  

23  Monitorizarea stadiului implementării sistemului de management integrat al 
deşeurilor la nivelul întregului judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile asumate în 
Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin POS Mediu 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

 

24  Monitorizarea stadiului implementării colectării separate a deșeurilor municipale la 
nivelul întregului județ, în scopul îndeplinirii obiectivului anual de reciclare de 50% 
din masa totală generată 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

 

25  Monitorizarea respectării prevederilor Directivei Parlamentului şi Consiliului nr. 
94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată prin Directiva 
Parlamentului şi Consiliului nr. 2004/12/CE 

APM Caraş-Severin Anual 

 - Creşterea cantităţii de deşeuri intrate în circuitul de reciclare-valorificare   

26  Monitorizarea stadiului implementării prevederilor Directivei nr. 94/62/CE privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată de Directiva Parlamentului şi 
Consiliului nr. 2004/12/CE 
Urmărirea atingerea obiectivelor de valorificare şi reciclare, prevăzute în Tratatul de 
Aderare 

APM Caraş-Severin Anual 

27  Continuarea monitorizării prevederilor Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje, modificată de Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 
2004/12/CE 
Monitorizarea operatorilor economici autorizați pe colectare, valorificare și reciclare 
deșeuri de ambalaje 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

28  Monitorizarea stadiului prevederilor Directivei Consiliului nr. 2012/19/UE privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).Urmărirea îndeplinirii 
obiectivului de colectare, valorificare și reciclare 

APM Caraş-Severin Anual 

29  Continuarea monitorizării prevederilor Directivei Consiliului nr. 2012/19/UE privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Monitorizarea operatorilor 
economici autorizați pe colectare și tratare DEEE  

APM Caraş-Severin Trimestrial 

30  Continuarea monitorizării implementării prevederilor Directivei 2000/53/EC privind 
vehiculele scoase din uz. Monitorizarea țintelor de reutilizare/valorificare și 
reutilizare/reciclare a vehiculelor scoase din uz (Decizia 2005/293/CE) 

APM Caraş-Severin Anual 

31  Continuarea monitorizării implementării prevederilor Directivei 2000/53/EC privind 
vehiculele scoase din uz. Monitorizarea operatorilor economici autorizați pentru 

APM Caraş-Severin Trimestrial 
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colectare, colectare și tratare VSU 

 - Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul managementului 
chimicalelor 

  

32  Continuarea monitorizării implementarii prevederilor Regulamentului 1907/2006 
privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea substanțelor chimice 
şi a prevederilor Regulamentului nr. 1272/2008  
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor și amestecurilor chimice 
periculoase.  
Monitorizarea implementării legislației în domeniul chimicalelor, la nivel județean 

APM Caraş-Severin Anual 

 - Imbunatatirea si implementarea planului local de management al deseurilor   

33  Prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia 
deşeurilor (prevenirea; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operaţiuni de 
valorificare, de exemplu valorificarea energetică; eliminarea), dezvoltarea de măsuri 
care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea, promovând 
utilizarea durabilă a resurselor, creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii 
materialelor reciclate, lucrând împreună cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi 
întreprinderile care valorifică deşeurile, promovarea valorificării deşeurilor din 
ambalaje, precum şi a celorlalte categorii de deşeuri 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

34  Verificarea respectării 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, inchiderea si ecologizarea depozitelor urbane care au sistat 
depozitarea si deschiderea noului depozit zonal 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

35  Verificarea respectării prevederilor HG 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, actualizată 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

36  Verificarea respectării prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

37  Verificarea respectării prevederilor HG 540/2016 privind regimul bateriilor si 
acumulatorilor care contin substante periculoase 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

38  Verificarea respectării prevederilor HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor 
uzate 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

39  Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 212/2015 privind gestionarea vehiculelor 
scoase din uz 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

40  Verificarea respectării 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 

41  Verificarea respectării Regimului de introducere în ţară a deseurilor nepericuloase în 
vederea importului, perfecţionării active şi tranzitului (HG 228/2004) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Anual 

42  Verificarea modului de gestionare a deşeurilor la origine animală conform HG 
nr.47/2005 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 

 - Urmărirea îndeplinirii țintelor privind gestionarea deșeurilor   
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43  Monitorizarea exploatării instalațiilor de tratare a deșeurilor și a depozitului conform 
de deșeuri (indicatori de performanță) și a  atingerii obiectivelor impuse prin 
legislația din domeniu în vigoare 

Consiliul Județean Caraș-Severin 
–  

Direcția Tehnică 

31.12.2020 

44  Informarea și conștientizarea populației cu privire la gestionarea deșeurilor Consiliul Județean Caraș-Severin 
–  

DT 

31.12.2020 

 Conservarea biodiversității și utilizarea durabilă 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 

  

45  Monitorizarea stării de conservare a habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor 
sălbatice de interes comunitar, conform legislaţiei în vigoare şi aplicarea măsurilor 
minime de conservare. 

APM Caraş-Severin Anual 

46  Monitorizarea derulării activităţilor de cartare a habitatelor naturale şi a habitatelor 
speciilor sălbatice de interes comunitar de către custozii/administratorii ariilor 
naturale protejate din jud. Caraş-Severin 

APM Caraş-Severin Anual 

47  Analiza prin evaluare adecvată pentru planuri/proiecte a posibilului  impact 
semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

48  Analiza informaţiilor GIS privind planuri/proiecte/activităţi în raport cu ariile naturale 
protejate 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

 - Supravegherea elaborării, avizarea și monitorizarea aplicării planurilor de 
management pentru ariile naturale protejate 

  

49  Supravegherea elaborării planurilor de management pentru ariile naturale protejate 
atribuite în custodie din județul Caraş-Severin 

APM Caraş-Severin Semestrial 

50  Avizarea  planurilor de management pentru ariile naturale protejate din județul 
Caraş-Severin. 

APM Caraş-Severin Anual 

51  Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor din planurile de management ale 
ariilor naturale protejate din județul Caraş-Severin 

APM Caraş-Severin Semestrial 

 - Managementul durabil al resurselor naturale si conservarea biodiversitatii   

52  Verificarea respectării reglementărilor legale privind protecţia şi conservarea naturii, 
a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia, dezvoltarea şi 
buna administrare a reţelei de arii protejate in conformitate cu prevederile OG nr. 
57/2007 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

53  Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de interes comunitar 
şi stabilirea sistemului de monitorizare a stării de conservare a acestora, planuri de 
management pentru ariile naturale protejate 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Anual 

 Evaluarea și îmbunătățirea calității aerului   

 - Evaluarea și îmbunătățirea calității aerului    

54  Continuarea implementării prevederilor Directiva nr.2009/126/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a 
vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină  

APM Caraş-Severin Semestrial 
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 - Realizarea şi urmărirea strictă a programului de monitorizare a calităţii 
aerului şi a radioactivităţii mediului  

  

55  Gestionarea Rețelei Locale de Monitorizare a Calității Aerului, pentru județul Caraș-
Severin, componentă a Rețelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului. 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

56  Raportarea către MM şi ANPM a situaţiei privind funcţionarea staţiilor automate de 
monitorizare a calităţii aerului, activitatea de laborator și a sistemului de gestionare a 
datelor, conform machete 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

57  Monitorizarea calităţii precipitaţiilor APM Caraş-Severin Trimestrial 
58  Determinarea radioactivităţii betaglobale APM Caraş-Severin Trimestrial 

 - Elaborarea rapoartelor de mediu    

59  Inventarierea anuală a emisiilor atmosferice, pentru judeţul Caraş-Severin  APM Caraş-Severin Anual 

60  Elaborarea formatelor de raportare pe anul 2019 în vederea respectării de către 
ANPM a obligațiilor de raportare anuală în domeniul calității aerului către CE și 
Agenția Europeană de Mediu  

APM Caraş-Severin 29.02.2020 

61  Elaborarea rapoartelor periodice privind starea mediului în judeţul Caraş-Severin APM Caraş-Severin Trimestrial 

62  Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2019 în 
judeţul Caraş-Severin 

APM Caraş-Severin 30.03.2020 

63  Elaborarea raportului anual privind starea mediul în judeţul pentru anul 2019 Caraş-
Severin 

APM Caraş-Severin Data va fi stabilită ulterior 

64  Elaborarea fișei județului și a Sintezei lunare a datelor de interes pentru județul 
Caraș-Severin 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

 - Reducerea niverului de zgomot și vibrații în zonele    

65  Determinarea zgomotului urban APM Caraş-Severin Trimestrial 

 - Evaluarea și îmbunătățirea calității aerului    

66  Verificarea respectării prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului 
inconjurator; reducerea numărului surselor mobile de poluare atmosferică 
(autovehicule) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Anual 

67  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 
 

68  Verificarea conformarii cu prevederile Legii nr. 313/2009 privind reglementarea si 
administrarea spatiilor verzi din zonele urbane 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 
 

 Controlul poluării industriale   

 - Continuarea implementării prevederilor Directivei nr. 2010/75/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) 

  

69  Reinventarierea instalațiilor IPPC (Anexa 1) la nivel judeţean APM Caraş-Severin Anual 
70  Realizare Raport emisii industriale (Raport pe platforma electronică (SIM) APM Caraş-Severin Anual 
71  Colectarea datelor privind Registrul National al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-

PRTR) pentru anul 2019; colectarea rapoartelor, verificare și validare rapoarte, 
încărcate în platforma electronică 

APM Caraş-Severin Anual 
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72  Realizarea inventarului instalaţiilor/activităţilor COV la nivel judeţean  APM Caraş-Severin Anual 
 - Continuarea implementării prevederilor Directivei nr. 2012/18/UE privind 

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase 
(Seveso III) 

  

73  Reinventarierea instalațiilor Seveso la nivel judeţean APM Caraş-Severin Anual 

 - Controlul poluării industriale   

74  Verificarea conformării obiectivelor controlate la cerinţele Legii nr. 278/2013 privind 
emisiile industriale 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

75   Verificarea respectarii termenelor din planul de actiuni la obiectivele IPPC cu 
perioada de tranzitie 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

76  Verificarea conformării obiectivelor aflate sub incidenta Directivei SEVESO II la 
cerinţele Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in 
care sunt implicate substante periculoase 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

 Îmbunătățirea sistemului de prognoză, avertizare și informarea populației 
precum și capacitatea de răspuns în caz de accidente: radiologic, chimic 
inclusiv în context transfrontier 

  

 - Punerea la dispoziţia publicului, în timp real, a datelor de calitate a aerului    

77  Actualizare permanentă a site-ului www.calitateaer.ro și APM CS: 
www.apmcs.anpm.ro 

APM Caraş-Severin Permanent 
 

78  Actualizare permanentă a site-ului APM CS: www.apmcs.anpm.ro APM Caraş-Severin Permanent 

 - Prevenirea efectelor calamitatilor naturale pentru cresterea gradului de 
siguranta al populatiei 

  

79  Verificarea capacităţii de răspuns în caz de dezastru sau accident ecologic Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Anual 

80  Verificarea modului în care se realizează lucrările de extindere a suprafeţei 
împădurite, combatere a eroziunii solului, corecţie torenţi, pentru diminuarea riscului 
de inundaţii 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

81  Urmărirea modului de amenajare a bazinelor hidrografice în scopul diminuării 
inundaţiilor 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

82  Verificarea conformării la cerinţele, OUG nr. 195/2005 privind protecţia 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 îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei: 
întreţinerea şi extinderea perdelelor şi aliniamentelor de protecţie a aşezărilor 
umane  

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

83  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   

 - Realizarea de  activităţi specifice, conform prevederilor legale în vigoare, în 
scopul inventarierii, investigării, evaluării, remedierii şi monitorizării zonelor în 

  

http://www.calitateaer.ro/
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care solul şi subsolul sunt contaminate  

84  Realizarea inventarului județean al siturilor potențial contaminate, contaminate si a 
celor remediate - Centralizarea datelor privind siturile contaminate cu datele 
furnizate de titular sau autoritatea publică locală în conformitate cu Legea 74/2019 

APM Caraş-Severin Anual 

 Monitorizarea aplicării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, pe baza 
unor indicatori cuantificabili 

  

 - Elaborarea/actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)    

85  Elaborează/actualizează Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM), 
monitorizează şi raportează periodic stadiul implementării acestuia către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului. 

APM Caraş-Severin Semestrial 

86  Colaborarea cu instituţii publice şi operatori economici pentru identificarea, 
promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în Planul Naţional de 
Acţiune pentru Mediu (PNAPM) 

APM Caraş-Severin Anual 

 Întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor  europene și naționale   

 - Informarea publicului interesat şi participarea/ accesarea/implementarea de 
proiecte 

 
 

87  Informarea publicului interesat prin Comunicate de presă şi participarea la campanii 
de informare a publicului  

APM Caraş-Severin Anual 

88  Implementare proiecte în domeniul protecţiei mediului din fonduri europene  APM Caraş-Severin Anual 

 Conştientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia mediului,  promovarea 
educaţiei ecologice și dinamizarea comunicării cu societatea civilă 

  

 - Promovarea educaţiei ecologice    

89  Încheierea de parteneriate cu şcolile din judeţ în vederea derulării proiectelor privind 
mediul înconjurător 

APM Caraş-Severin Semestrial 

90  Acţiuni de marcare a evenimentelor din calendarul ecologic APM Caraş-Severin Semestrial 
 - Dinamizarea comunicării cu societatea civilă:   

91  Încheierea de parteneriate cu ONG - urile din judeţ în vederea derulării proiectelor 
privind procesul de conştientizare a cetăţenilor cu privire la protecţia mediului 

APM Caraş-Severin Anual 

92  Asigurarea unei mai mari transparenţe a procesului de luare a deciziei se realizează: 
prin afişare la sediul titularului/operatorului, la amplasamentul investiţiei şi la sediul şi 
pe site-ul APM Caraş-Severin; dezbateri publice. 

APM Caraş-Severin Trimestrial 

93  Promovarea unor campanii de educare şi sensibilizare pentru ecologie şi dezvoltare 
durabilă - mediatizare la nivel local 

APM Caraş-Severin Anual 

94  Comunicate de presă conform legislaţiei în vigoare  APM Caraş-Severin Anual 

 - Educatie, cercetare, societate civila si colaborare internationala   

95  Mediatizarea prevederilor legislaţiei naţionale de mediu armonizată cu cerinţele UE 
in dialogul cu unitatile scolare       

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

96  Asigurarea accesului publicului şi a mijloacelor de informare în masă la informaţia de 
mediu din sfera de activitate a Comisariatului Judeţean Caraş-Severin al GNM   

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Permanent 
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97  Mediatizarea principalelor probleme de mediu ale judeţului şi a rolului Comisariat 
Judetean Caraş-Severin al GNM în îndeplinirea angajamentelor rezultate din 
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 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

 
Trimestrial 

 - Extinderea cooperarii si dialogului cu societatea civila si cu celelalte institutii 
ale statului  

  

98  Cooperare, conform competenţelor specifice în domeniul protecţiei mediului, între 
Comisariat Judetean Caraş-Severin al GNM si autorităţile 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 

99  Cooperare cu institutii in subordinea sau coordonarea Ministerului Mediului,Apelor si 
Padurilor, Ministerul Administratiei si Internelor  pentru aplicarea fermă a legislaţiei 
de mediu 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Lunar 

100  Urmărirea realizării 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 

 Alte activități    

101  Eliberarea de autorizaţii, acorduri, avize APM Caraş-Severin Semestrial 

 Verificarea respectării aplicării legislaţiei de mediu   

102  Verificarea respectării cerinţelor legale  privind Regimul de import al produselor 
periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu (HG nr.1618/2003) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

La solicitarea organelor vamale 

103  Verificarea intocmirii si transmiterii declaratiilor de plată de catre persoanele fizice şi 
juridice care desfăşoară activităţi supuse obligaţiilor de plată la veniturile Fondului 
pentru mediu  (OUG nr.196/2005) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 

104  Verificarea respectării prevederilor HG nr.173/2000  pentru reglementarea regimului 
special privind  gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ai altor compuşi 
similari (PCB, PCT) 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Trimestrial 

105  Verificarea respectării prevederilor legale privind Regimul substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

Semestrial 

106  Participarea la interventiile pentru eliminarea si diminuarea efectelor majore ale 
poluarilor accidentale asupra mediului 

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

La solicitări sau autosesizări 

107  Solutionarea operativă a  sesizarilor privind aspecte de încălcare a legislaţiei de 
protecţie a mediului  

Comisariatul Judetean  
Caraş-Severin al GNM 

La solicitari 

108  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 

 Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor autorităţilor administraţiei publice locale 
cu privire la îmbunătățirea calității vieții în cadrul comunităților 

  

109  Monitorizarea elaborării și aplicării Planului de menținere a calități aerului pentru 
Județul Caraș-Severin  

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economică şi 

Când este cazul 
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Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate 

 Aplicarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului, în conformitate 
cu obligaţiile asumate în cadrul negocierilor de aderare pentru Capitolul 22 
Mediu 

  

110  Urmărirea armonizării intereselor administraţiei publice locale şi administraţiei ariilor 
protejate pentru gestionarea economică a terenurilor în contextul unei dezvoltări 
durabile a localităţilor 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

Permanent 

111  Participare la activităţi având ca scop ocrotirea şi conservarea habitatelor naturale şi 
diversităţii biologice 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

Permanent 

112  Susţinere şi implicare în iniţiative ale societăţii civile în domeniul protecţiei mediului Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

Permanent 

113  Participare la elaborarea şi  implementarea proiectelor vizând protecţia mediului Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

Permanent 

114  Participare la implementarea legislaţiei de mediu la nivel judeţean Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

Permanent 

115  Implicare în acţiuni de educare ecologică şi asigurarea facilitării accesului publicului 
la informaţiile de mediu 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

Permanent 

116  Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

2020 

117  Elaborarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Județul Caraș-Severin Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

2020 

118  Acțiuni de ecologizare, Ziua Mediului  Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

01.03 – 30.06.2020 

119  Acțiuni de conștientizare colectare selectivă, în școli Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Arhitect Șef 

Trimestrial 
 

 
XIII. Cultură 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil   

1  Arheologie - aplicarea prevederilor Legii 462/ 2000 -privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 43/2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, precum 
și aplicarea Legii 182/2000  

Direcția Județeană pentru Cultură 
Caraș-Severin 

Permanent 
 

2  Aplicarea prevederilor Legii 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării/cumpărării terenurilor agricole situate extravilan 

DJC Caraș-Severin Permanent 
 

3  Monumente istorice, aplicarea Legii 422/2001; 
-  evaluarea documentelor privind intervenţii la monumente istorice, în zona de 

DJC Caraș-Severin Permanent 
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protecţie sau zonele protejate şi emiterea avizelor de specialitate în baza legislaţiei 
în vigoare 

 Promovarea valorilor culturale româneşti - susţinerea agendei culturale 
judeţene şi a calendarului propriu de manifestări 

  

4  Manifestări cu caracter internaţional: 
- Festivalul Internațional de poezie Porțile Poeziei 
- Ziua Dunării 
- Ziua Patrimoniului European 

DJC Caraș-Severin  
23 – 26.05.2020 

29.06.2020 
01-30.09.2020 

5  Manifestări cu caracter naţional: 
- Ziua Culturii Naționale 

DJC Caraș-Severin  
15.01.2020 

6  Manifestări pe plan local: 
- expoziţii; 
- lansări de carte; 
- aniversări/comemorări ale personalităţilor cărăşene  

DJC Caraș-Severin Permanent 

 
XIV. Afaceri externe 

     
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 Stimularea diferitelor forme de cooperare a autorităţilor publice locale  cu 
entităţi similare din străinătate 

  

1  Acordarea  de consultanţă pentru autorităţile administraţiei publice locale care 
solicită sprijin pentru întocmirea documentaţiei necesare înfrăţirilor şi a altor forme 
de  cooperare 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, Serviciul 
Afaceri Europene, Relații Publice 

și Comunicare 

31.12.2020 

2  Atenționarea administrațiilor publice locale în vederea respectării prevederilor legale 
la încheierea unor protocoale de înfrățire/cooperare cu entități similare din 
străinătate 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2020 

3  Actualizarea „Ghidului înfrăţirilor” la nivelul autorităţilor locale și județene Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2020 

 Promovarea intereselor economice si comerciale ale judeţului   

4  Actualizarea lucrării „Ghidul Investitorului pentru Judeţul Caraş-Severin”, editat în 
română și engleză ce se  înmânează diferitelor misiuni diplomatice care vizitează 
județul pentru prezentarea oportunităţilor de investiţii  ale judeţului 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2020 

5  Organizarea vizitelor delegațiilor externe în județ/participarea la vizite externe, 
pregătirea de materiale de promovare a județului  sau materiale tematice și 
asigurarea derulării în bune condiții a acestora 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2020 

 Planificarea anuală a activității de afaceri europene și relații externe în vederea 
implementării politicilor de integrare europeană și a respectării prevederilor 
legale în materie de relații externe 
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6  Elaborarea Planului de măsuri privind afacerile europene 2020 Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.01.2020 

7  Elaborarea Raportului la Planul de măsuri privind afacerile europene 2019 Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2020 

8  Elaborarea Planului de relații externe  Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC 

31.12.2020 
La solicitarea MAI 

9  Elaborarea raportului semestrial privind activitatea de relații internaționale și 
transmiterea acestuia la MAI 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin, SAERPC  

10.01.2020 
10.07.2020 

 Asigurarea drepturilor minorităților naționale   

10  Asigurarea funcționarii BJR și a Grupului de lucru mixt Instituţia Prefectului – Judeţul 
Caraş-Severin, Serviciul Afaceri 

Europene, Relații Publice și 
Comunicare 

31.12.2020 

11  Organizarea de evenimente de interes pentru minorități și de interes general Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin,  SAERPC 

La nevoie 

12  Elaborarea Planului anual pentru implementarea Strategiei de incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorității rome 2015-2020 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin,  SAERPC 

30.04.2020 

13  Monitorizarea Planului anual pentru implementarea Strategiei de incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorității rome 2015-2020 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin,  SAERPC 

31.12.2020 
 

14  Participarea la implementarea de proiecte privind romii, la care instituția este 
parteneră. 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin,  SAERPC 

31.12.2020 
Dacă este cazul 

15  Efectuarea de rapoarte și analize privind situația celorlalte minorități naționale Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin,  SAERPC 

31.12.2020 
La solicitarea MAI și MAE 

16  Atenționarea UAT-urilor din județ care depășesc pragul de 20%, în vederea 
respectării Legii 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în 
legătură cu afișarea tăblițelor bilingve și respectarea celorlalte măsuri legale 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin,  SAERPC 

31.12.2020 
 

 Dezvoltarea serviciilor de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție 
și pentru străinii cu ședere legală în România în Regiunea de Vest 

  

17  Desfășurarea activităților în cadrul Rețelei de suport local interinstituțional în vederea 
integrării resortisanților cu drept de ședere în România și a beneficiarilor de protecție 
internațională în județul Caraș-Severin 

Instituţia Prefectului –  
Judeţul Caraş-Severin,  SAERPC 

La solicitare 

 Promovarea obiectivelor și intereselor judeţului Caraş-Severin pe plan extern   

18  Asigurarea  si susţinerea promovării intereselor regionale, respectiv ale judeţului 
Caraş-Severin, în ţară si străinătate prin crearea unei imagini pozitive a judeţului 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin  
Direcția Generală de Dezvoltare 

Permanent 

19  Promovarea intereselor județului în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții acreditați în 
România ai misiunilor diplomatice și ai organizațiilor internaționale 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
DGD 

Permanent 

 Consolidarea cooperărilor bilaterale existente și promovarea de noi relații de 
colaborare  

  

20  Aprofundarea cooperărilor externe existente la nivelul județului Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
DGD 

Permanent 

21  Sprijinirea acţiunilor de înfraţire și colaborare ale unităţilor administrativ-teritoriale din Consiliul Judeţean Caraş-Severin Permanent 
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judeţul nostru cu entități similare din străinătate DGD 

 Consolidarea dimensiunii economice a relațiilor externe   

22  Susținerea dinamizării relațiilor economice internaționale Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
DGD 

Permanent 

23  Informarea Consiliilor Locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi ONG-urilor 
cu privire la sursele de finanţare externă 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
DGD 

Permanent 

24  Promovarea în exterior a produselor și serviciilor județene Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
DGD 

Permanent 

 Asigurarea unei conduite active în cadrul organizațiilor internaționale în care 
județul Caraș-Severin este membru 

  

25  Asigurarea participarii la reuniunile comisiilor și grupurilor de lucru ale asociațiilor 
internaționale 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
DGD 

Permanent 

 Diaspora românească   

 Promovarea intereselor și identității românilor din afara granițelor   

26  Colaborări în ceeea ce privește comunităţile româneşti de peste hotare, fie că este 
vorba despre diaspora de mobilitate, fie de minorităţile din jurul graniţelor 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
DGD 

Permanent 

 
XV. Alte activități 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNEA INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMEN DE FINALIZARE 

 Monitorizarea activităţii desfăşurare de către serviciile publice deconcentrate, 
la nivelul judeţului 

  

1  Realizarea “Programului anual orientativ de dezvoltare economică şi socială a 
Judeţului Caraş-Severin”  

Instituţia Prefectului  
Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciul Dezvoltare Economică şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate 

31.03.2020 

2  Realizarea “Informărilor trimestriale cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor 
cuprinse în Programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială al 
Judeţului Caraş-Severin” 

Instituţia Prefectului  
Judeţul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

Trimestrial 

3  Realizarea documentării necesare şi întocmirea “Raportului anual privind starea 
economico-socială a Judeţului Caraş-Severin” 

Instituţia Prefectului  
Judeţul Caraş-Severin, 

SDEMSPD 

31.03.2020 

 Dezvoltarea şi coordonarea Sistemului Statistic Naţional în vederea punerii la 
dispoziţia factorilor de decizie de statistici oficiale într-un mod sistematic şi 
programat 

  

4  Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor pentru cercetările statistice 
conform graficului cercetărilor statistice anuale şi infraanuale, în următoarele 
domenii:  

Direcția Județeană de Statistică 
Caraș-Severin 

Conform termenelor prevăzute în 
Graficul cercetărilor statistice  
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- Statistica agriculturii 
- Sstatistica silviculturii și mediului 
- Statistica întreprinderilor 
- Statistica industriei 
- Statistica energiei, gaze și apă 
- Statistica constructiilor și investițiilor 
- Statistica comerțului intrastat 
- Statistica serviciilor 
- Cercetare-dezvoltare și inovare 
- Statistica populației și demografie 
- Statistica nivelului de trai 
- Statistica forȚei de muncă 
- Statistica educației 
- Sstatistica culturii 
- Statistica sănătății 
- Conturi naţionale 
- Statistica prețurilor 

 

 

PREFECT, 

 

Cristian GÂFU 
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