
Program anual orientativ de dezvoltare

economică și socială a Județului Caraș-

Severin

pentru anul 2020

Contextul economic al Judeţului Cara -Severinș

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 pu ini  decât  la  sfârşitul  lunii  noiembrieț
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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  „Programul  anual  orientativ  de  dezvoltare economică  şi  socială  a  Judeţului
Caraş-Severin,  pentru  anul  2020”  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 „Planul anual de acţiun, aferent anului 2020,
pentru  realizarea  în  Jude ul  Cara -Severin  a  obiectivelor  cuprinse  în  Programul  deț ș
Guvernare”.

Politici sectoriale

I. Afaceri interne

Poli ieț
Pentru anul 2020, unul dintre obiectivele majore ale  Inspectoratului de Poliţie

Judeţean  Caraş-Severin,  este  creşterea  gradului  de  siguranţă  pentru  cetăţeni  prin
protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală i siguranţa rutierăș .

Printre obiectivele acestei institu ii, din acest an, se mai află:ț
 Prevenirea i combaterea infrac ionalită ii organizate i transfrontaliereș ț ț ș ,
 Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii

fiscale,  contrabandei,  corupţiei,  contrafacerii  de  mărfuri,  a  infracţiunilor  din
domeniul  achiziţiilor  publice  precum şi  prin  protecţia  intereselor  financiare  ale
Uniunii Europene,

 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale
necesare  dezvoltării  şi  menţinerii  capacităţii  operaţionale  a  structurilor
inspectoratului.
Combaterea  traficului  cu  fiinţe  umane  i  conştientizarea  pericolului  pe  care  îlș

reprezintă acest fenomen este obiectivul avut în vedere de către Institu ia Prefectului –ț
Jude ul Cara -Severinț ș , Serviciul Afaceri Europene, Rela ii Publice i Comunicare.ț ș

Jandarmi
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean “Gl. Bg. Vasile Zorzorț ”  Caraş-Severin,

va urmări în cursul acestui an:
 Asigurarea eficien ei i eficacită ii misiunilor de ordine publică,ț ș ț
 Asigurarea eficenţei activităţii de prevenire şi combatere a faptelor antisociale,
 Asigurarea  capacităţii  operaţionale  a  structurilor  de  intervenţie  antiteroristă  şi

acţiuni speciale,
 Creşterea  nivelului  de  siguranţă  a  obiectivelor,  bunurilor  şi  valorilor  din

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

 Dezvoltarea  şi  implementarea  unei  strategii  instituţionale  destinate  creşterii
gradului de conştientizare a rolului, locului şi avantajelor nete oferite de sistemele
tehnice de securitate.
Poliţia de Frontieră
În anul 2020, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin va pune

accent pe:
 Combaterea criminalităţii transfrontaliere,
 Prevenirea şi combaterea corup iei,ț
 Creşterea gradului de siguranţă i protec ie pentru cetăţeni,ș ț
 Politica de cooperare,
 Managementul institu ional.ț

Situaţii de Urgenţă
În ceea ce priveşte serviciul de urgenţă, pentru anul 2020,  Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin  va întreprinde ac iuni iț ș
măsuri în cadrul următoarelor obiective:

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

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

 Asigurarea coordonării, îndrumării şi controlului tehnic de specialitate al activităţii
de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă atât în ceea ce priveşte prevenirea
şi stingerea incendiilor, cât şi măsurilor de protecţie civilă.
În domeniul situaţiilor de urgenţă,  Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin

prin Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate
va elabora lucrări pe linie de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă i va organizaș
fluxul informaţional în situaţii de urgenţă şi va informa în timp util Ministerul Afacerilor
Interne, asupra producerii unui eveniment deosebit pe raza judeţului.

Antidrog
Pentru anul 2020, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-

Severin  are ca obiectiv  prioritar  implementarea,  la  nivelul  Judeţului  Caraş-Severin,  a
Strategiei Naţionale Antidrog pe următoarele paliere:

 Combaterea consumului de droguri,
 Prevenirea consumului de droguri (educa ie, tineret i sport)ț ș ,
 Construcţia unui sistem de securitate socială activă pentru tineri,
 Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei,
 Asisten a integrată a consumatorilor de droguri.ț

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

   În  anul  2020,  Serviciul  Public  Comunitar pentru Eliberarea  şi  Evidenţa
Paşapoartelor Simple Caraş-Severin  şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Caraş-Severin vor urmări derularea în

3



bune  condiţii  a  procedurii  de  eliberare  a  paşapoartelor  simple  şi  a  permiselor  de
conducere, creşterea  gradului  de  informare  a  cetăţenilor  şi  asigurarea  aplicării
prevederilor legislative în domeniu.

Tot  în anul  2020,  activitatea  Direcţiei  de  Evidenţă  a  Persoanelor din  cadrul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, va consta în:

 Coordonarea  i  controlul  activităţii  serviciilor  publice  comunitare  locale  deș
evidenţă a persoanelor din judeţ,

 Coordonarea şi îndrumarea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării
de s.p.c.l.e.p.-uri,

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

 Respectarea principiului transparenţei şi acordarea de sprijin real cetăţenilor.

II. Administraţie publică

Pentru anul 2020  Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, prin Serviciul
Afaceri Europene, Rela ii Publice i Comunicare, are ca obiectiv general simplificarea iț ș ș
armonizarea  legisla iei  administra iei  publice,  respectiv  modernizarea  administra ieiț ț ț
publice, precum iș  asigurarea transparen ei institu ionale. Urmare a acestuia, obiectiveleț ț
specifice sunt următoarele:

 Monitorizarea aplicării acquis-ului la nivelul autorităţilor locale,
 Implementarea   măsurilor  din  Strategia  pentru  Consolidarea  Administra ieiț

Publice, adaptate nevoilor locale,
 Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ.

De  asemenea, prin Serviciul  Verificarea  Legalităţii  Actelor,  a  Aplicării  Actelor
Normative şi  Contenciosul  Administrativ din cadrul  Instituţiei  Prefectului – Judeţul
Caraş-Severin se va urmări coordonarea activităţilor referitoare la respectarea legalităţii
actelor şi contencios administrativ, care se realizează în principal prin aplicarea actelor
normative.

Dezvoltarea  corelată  a  zonelor  urbane  şi  rurale,  pentru  asigurarea  în  comun  a
serviciilor de furnizare de apă, canalizare etc este un obiectiv major al Direcţiei Tehnice
din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

Tot în anul 2020, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin serviciul de specialitate
va  desfăşura  lucrări  privind  actualizarea  planurilor  urbanistice  generale  şi  a
regulamentelor  locale  de  urbanism  şi  se  va  ocupa  de  emiterea  şi  procesarea  actelor
solicitate în domeniul urbanismului.

În ceea  ce priveşte  dezvoltarea zonelor  urbane,  autorităţile  publice locale  din
Judeţul  Caraş-Severin  vor desfăşura  activităţi  în  diferite  domenii  de  activitate:
administra ie publică,  agricultură, muncă i  asisten ă socială,  educa ie,  sport,  sănătate,ț ș ț ț
mediu, ape, cultură etc. 

III. Finanţe publice
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Cea  mai  importantă  parte  a  resurselor  umane,  disponibile  din  cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin, va fi concentrată pentru
atingerea obiectivelor stabilite în programele de reformă şi modernizare a administrării
veniturilor, şi  anume:  o  mai  bună  performanţă  a  colectării,  creşterea  conformării
voluntare printr-o abordare integrată a controlului fiscal privind impozitele şi contribuţiile
sociale datorate, scăderea poverii conformării voluntare pentru contribuabili, ca urmare a
reducerii numărului plăţilor, a declaraţiilor şi al instituţiilor cu care trebuie să intre în
contact.

În  acest  sens,  programul  de  activitate  al  Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor
Publice  Caraş-Severin, pentru anul 2020 constă în:

 Realizarea  programului  de  încasări  la  bugetul  general  consolidat  al  statului  la
nivelul judeţului,

 Cre terea gradului de recuperare a arieratelor de la contribuabilii persoane juridiceș
şi persoane fizice, 

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

 Reprezentarea şi asistenţă juridică în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată,
 Aplicarea mecanismelor privind administrarea finanţelor publice în profil teritorial.

 În anul 2020, activitatea  Biroului Vamal de Interior  Caraş-Severin va urmări
aplicarea  unitară  şi  nediscriminatorie  a  legislaţiei  în  domeniul  vamal  şi  al  produselor
accizabile. Astfel, obiectivele propuse, vizează următoarele componente ale activităţii la
nivelul biroului vamal:

 Supraveghere şi control vamal,
 Identificarea situaţiilor de încălcare a reglementărilor şi aplicarea sancţiunilor,
 Colectarea obligaţiilor fiscale rezultate din raporturile vamale,
 Acţiuni  privind  bunurile  de  contrabandă,  interzise  şi  restricţionate  de  legislaţia

vamală sau prevăzute prin alte acte normative în vigoare,
 Supravegherea mişcării produselor accizabile,
 Autorizarea operatorilor cu produse accizabile.

De asemenea, obiectivele Biroului Vamal de Frontieră Naidă  ș vizează domeniul
anticorup ie i inspecţie fiscală/control ulterior.ț ș

În domeniul fiscal, activitatea Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea
Serviciilor  Publice Deconcentrate din cadrul  Instituţiei  Prefectului -  Judeţul Caraş-
Severin va consta în: monitorizarea modului de recuperare a arieratelor bugetare rămase
de recuperat la sfârşitul fiecărei luni, monitorizarea eforturilor Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Caraş-Severin, în vederea cuprinderii în activitatea de control a tuturor
tipurilor de comercianţi, conform actelor normative în vigoare, organizarea şedinţelor, de
către  comisia  tehnică,  pentru  avizarea  de  către  Prefectul  Judeţului  Caraş-Severin,  a
proiectelor de buget pentru anul 2021 şi a execuţiilor bugetare trimestriale, ale serviciilor
publice deconcentrate.

IV. Economie, energie şi mediul de afaceri
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1. Industrii (Economie)

În ceea ce priveşte activitatea de explorare şi administrare a resurselor minerale, în
anul 2020, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin serviciul specializat va urmări:   

 Întocmirea de documentaţii geologico-tehnice,
 Monitorizarea activităţilor de explorare.

2.  Energie

În  anul  2020,  E-Distribuţie  Banat  - Zona  MT- JT Timi oaraș  are  în  vedere
dezvoltarea şi modernizarea reţelelor şi echipamentelor electrice, prin:

 Modernizări / reconstrucţii LEA MT,  
 Modernizări / reconstrucţii LES MT,
 Modernizări echipamente,
 Reconstrucţie LEA JT, 
 Modernizări LES JT. 

3. Turism

    Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin Direcţia Patrimoniu îşi propune, pentru
anul 2020, să continue activitatea de promovare a turismului din Judeţul Caraş-Severin,
prin  conceperea  şi  editarea  de  noi  materiale  de  promovare  turistică  a  judeţului,
participarea la ac iuni in judeţ, târguri interne, târguri na ionale i internaţionale de turismț ț ș
etc.

De asemenea,  şi  în anul 2020 va continua activitatea specifică de organizare şi
coordonare a activităţii de prevenire şi salvare în zona montană de pe teritoriul Judeţului
Caraş-Severin,  activitatea  de  refacere  i  remarcare  a  traseelor  turistice,  dar  şiș
specializarea personalului implicat în activităţile de salvare.

4. Mediul de afaceri şi comerţ 

Mediul de afaceri
Centralizarea anchetelor de conjunctură economică, completate de către societăţile

comerciale ce formează eşantionul din Judeţul Caraş-Severin, pentru estimarea evoluţiei
din  sectorul  industrial  de  către  Comisia  Naţională  de  Prognoză  Bucureşti,  precum şi
monitorizarea diferenţelor  existente  între numărul agenţilor  economici  înmatriculaţi  la
Oficiul Registrului Comerţului şi cei aflaţi în baza de date Cod fiscal, care nu au depus
situaţii financiare, conform prevederilor legale sunt activităţi ce vor fi realizate de către
Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin.

Protecţia consumatorilor
Comisariatul  Judeţean  pentru  Protecţia  Consumatorilor  Caraş-Severin

acţionează  pentru  prevenirea  şi  combaterea  practicilor  care  dăunează  vieţii,  sănătăţii,
securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.
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Astfel, obiectivele Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-
Severin vizează:

 Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse periculoase
sau  de  a  li  se  presta  servicii  care  ar  putea  să  le  afecteze  viaţa,  sănătatea  sau
securitatea,

 Soluţionarea cu celeritate a petiţiilor consumatorilor şi asociaţiilor acestora,
 Creşterea nivelului de informare/educare a consumatorilor.

Activitatea  de  control  a  Serviciului  Judeţean  de  Metrologie  Legală  Caraş-
Severin vizează,  în principal,  controale  metrologice prin inspecţii  şi  testări  inopinate,
autorizarea/avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru activităţile de verificare, reparare
şi  montare  de  mijloace  de  măsurare  de  interes  public,  supravegherea  pieţei  pentru
mijloacele de măsurare folosite in domenii de interes public, precum i susţinerea uneiș
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.

V. Transporturi i infrastructurăș  

1. Transport rutier

În anul 2020 activitatea  Direc iei Regionale de Drumuri i Poduri Timi oaraț ș ș
include  un  plan  de  acţiuni  care  vor  asigura  desfăşurarea  în  condiţii  de  siguranţă  a
traficului rutier, i anume:ș

 Consolidare DN 57 km 137+500 - 152+990 Nicolin  - Oravi a (DTAC, PT, AT,ț ț
execu ie),ț

 Consolidare DN 67D km 103+000 – 103+927 (Pac, PT, AT i execu ie),ș ț
 Stabilizare  şi  consolidare  versanţi  pe DN 57 km 4+093 -  93+000,  sector  judeţ

Caraş - Severin km 63+600 - 93+000 (Pac, PT, AT i execu ie),ș ț
 Consolidare corp drum DN 57B km 8+850 dr. (D.A.L.I., Pac, PT,AT i execu ie),ș ț
 Consolidare corp drum DN 57B km 9+960 dr. (Pac, PT,AT i execu ie),ș ț
 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 i execu ie),ș ț

 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 i execu ie), ș ț

 Consolidare pod pe DN 6 km 393+364 (D.A.L.I.),
 Pod pe DN 6 km 422+438 (execu ie),ț
 Pod pe DN 68 km 6+457 (execu ie),ț
 Între inere  periodică  drumuri  (reciclare,  covoare  asfaltice,  straturi  bituminoaseț

foarte sub iri, tratamente bituminoase).ț
Pe  re eaua  de  drumuri  naţionale,  vor  fi  efectuate,  de  asemenea,  atât  lucrări  deț

între inere curentă pe timp de vară cât i lucrări de între inere curentă pe timp de iarnă.ț ș ț
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În anul 2020 Direc ia de Drumuri a ț Consiliului Jude ean Cara -Severinț ș ,  are ca
obiectiv implementarea următoarelor măsuri privind administrarea i exploatarea re eleiș ț
de drumuri  jude ene:ț
1. Lucrări de drumuri (reţea de drumuri judeţene) 

 Continuarea lucrărilor de reabilitare i modernizare prin  PNDL Etapa II,ș
 Continuarea lucrărilor de reabilitare prin  PNDL, Etapa  I.

2. Propunere investi iiț
 Documenta ii  tehnice  pentru  execu ie  lucrări  de  ranforsare  sistem  rutier  iț ț ș

înlăturarea efectelor calamită ilor,ț
 Continuarea demersurilor privind implementarea proiectelor depuse pe POR Axa 6

(TEN -T), 
 Continuare  demersuri  privind  implementarea  proiectelor  depuse  pe  Programul

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării:
 Continuare  demersuri  privind  implementarea  proiectelor  depuse  la  Compania

Na ională de Investi ii.ț ț
3. Repara ii capitaleț

 Refacere după calamită i HG 514/ 2018,ț
 Refacere după calamită i  HG 698/2019.ț

4. Siguranţa circulaţiei pe întreaga reţea de drumuri jude eneț
 Ranforsare sistem rutier intravilan localită i rurale  ț
 Între inere curentă pe timp de vară, în limita bugetului aprobat - ț covoare asfaltice,

tratamente  bituminoase,  plombare  cu  mixtură  asfaltică,  reprofilare  cu  adaos  de
material,  realizare  an uri,  cură are  an uri  i  rigole,  între inere  acostamente,ș ț ț ș ț ș ț
pietruire, marcaj rutier, toaletare vegeta ie, montare i înlocuire indicatoare rutiereț ș
pe întreaga re ea de drumuri.ț

 Deszăpezire  în  iarna  2020-2021  -  pe  întreaga  re ea  de  drumuri  jude ene  s-auț ț
încheiat  9  contracte  de servicii  de  deszăpezire,  în  vederea  asigurării  viabilită iiț
traficului pe timp de iarnă, respectiv: zona Oravi a, zona Semenic, Muntele Mic,ț
DJ  581  Re i a  –  Grădinari,  zona  Boc a,  zona  Re i a,  Valea  Almăjului,  zonaș ț ș ș ț
Caransebe , zona Băile Herculane.ș  
Consiliul Judeţean Caraş-Severin prin Direc ia de Drumuri Jude ene i  ț ț ș Direcţia

Tehnică va continua eliberarea actelor necesare în domeniul transportului şi autorizarea
de transport, precum i activitatea de ș urmărire lucrări drumuri i poduri.ș

2. Transport feroviar

Pentru  anul  2020,  obiectivul  principal  al CNCF  “CFR”  SA  –  Sucursala
Regională CF Timi oara ș consta în realizarea de investi ii în infrastructura feroviară, atâtț
cu fonduri de la bugetul de stat i fonduri europene, cât i cu fonduri din sursă proprie. ș ș

VI. Agricultură şi dezvoltarea rurală
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Pornind de la obiectivele Programului de Guvernare, Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Caraş-Severin şi-a stabilit, pentru anul 2020, propriile direcţii de acţiune.  

O primă direcţie de acţiune se referă la implementarea politicilor ministerului de
resort, de conservare a fondului funciar prin urmărirea respectării legislaţiei referitoare la
scoaterea terenurilor din circuitul agricol, verificarea dosarelor şi întocmirea autorizaţiilor
de scoatere din circuitul agricol, întocmirea Situaţiei Statistice a Terenurilor, pe grupe de
producători  şi  categorii  de  folosinţă,  întocmirea  Situaţiei  Statistice  AGR  2A privind
suprafaţa productivă de primăvară în anul 2020, 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.

Se are în vedere continuarea programelor na ionale de sprijin pentru agricultori,ț
aflate în derulare, după cum urmează: 

- Ajutor de minimis pentru programul de sus inere pentru produse deficitare, întreț
care i  acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spa ii  protejate,  programul deș ț
sprijin pentru tomate,  anul 2020;

-  Ajutor  de  minimis  pentru  aplicarea  programului  de  sus inere  a  produc iei  deț ț
usturoi;

  - Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sus inere a crescătorilor deț
ovine i caprine pentru comercializarea lânii.ș

Încurajarea agriculturii de nişă - agricultura ecologică şi produsele tradiţionale –
reprezintă  un  obiectiv  important,  susţinut  prin  promovarea  produselor  tradiţionale
cărăşene  şi  creşterea  ponderii  acestora  în  rândul  produselor  comercializate  de  către
fermieri şi prin înlesnirea înregistrării operatorilor din agricultura ecologică, indiferent de
domeniul de activitate.

Prin reforma politicii agricole comune este încurajată practicarea unei agriculturi
ecologice prin aplicarea unor practici agricole prietenoase faţă de mediul înconjurător. 

Implementarea  oricăror  politici  agricole  nu  poate  fi  realizată  fără  un  pachet
financiar  corespunzător,  adaptat  nevoilor  de  finanţare  specifice  fiecărui  domeniu  de
activitate.

În  acest  an, Agen ia  de  Plă i  i  Interven ie  pentru  Agricultură  –  Centrulț ț ș ț
Jude ean Cara -Severin ț ș va urmări: 

 Susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe şi bugete multianuale.
 Sprijinirea productiei agricole prin măsuri de piaţă si alte forme de sprijin

De  asemenea,  activităţile  pe  care  Oficiul  Judeţean  pentru  Finan areaț
Investi iilor Rurale Cara -Severinț ș  le va desfăşura în anul 2020 vor fi orientate spre
promovarea  programelor  de  cofinanţare  externă  şi  monitorizarea  implementării
proiectelor finanţate.

 Oficiul  Fitosanitar Caraş-Severin îşi  propune derularea  activităţii  de  control
asupra  produselor,  efectuarea  de  teste,  verificări,  sondaje  pentru  a  urmări  apariţia  şi
evoluţia unor boli şi  dăunători, precum  şi luarea de măsuri în vederea comercializării
corespunzătoare a produselor de uz fitosanitar.

Pentru anul 2020, activitatea Oficiului Jude ean de Zootehnie Caraş-Severin ț va
consta în coordonarea activităţii de ameliorare şi reproducţie în zootehnie. 
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Din punct de vedere tehnic, principalul obiectiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi
pentru  Siguranţa  Alimentelor  Caraş-Severin  constă  în  supravegherea,  profilaxia  şi
controlul bolilor la animale.

Alte obiective vizează:
 Expertiza sanitară veterinară a furajelor,
 Supravegherea  sanitară  veterinară  a  unităţilor  care  produc,  depozitează  şi

comercializează produse medicinale veterinare,
 Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor,
 Siguranţa alimentelor de origine animală şi nonanimală.

Oficiul  de  Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară  Caraş-Severin  urmăreşte, pe
perioada anului 2020 realizarea următoarelor obiective: 

 Întocmirea cadastrului sistematic i definitivarea aplicării legilor proprietă ii,ș ț
 Publicitate imobiliară.

Pentru anul 2020,  Filiala Teritorială de Îmbunătă iri Funciare Caraş-Severinț
are în vedere următoarele obiective:

 Exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare,
 Emiterea avizelor tehnice şi de specialitate în vederea construirii în amenajările de

îmbunătăţiri funciare,
 Pregătirea şi actualizarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor

meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice.

VII. Fonduri europene

În ceea ce priveşte „fondurile europene”, obiectivul Serviciului Afaceri Europene,
Rela ii  Publice  i  Comunicareț ș  din  cadrul Instituţiei  Prefectului  -  Judeţul  Caraş-
Severin vizează  cre terea  gradului  de  absorb ie  a  fondurilor  comunitare,  fondurilorș ț
naţionale şi a altor tipuri de finanţări.

La  acest  capitol,  Consiliul  Judeţean  Caraş-Severin va  pregăti  şi  elabora
documentele strategice şi de planificare pentru programarea şi implementarea finanţărilor
nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente perioadei 2014-2020.

În vederea dezvoltării teritoriale, se va urmări creşterea capacităţii de absorbţie a
fondurilor  europene,  prin  implementarea  de  proiecte. În  cadrul  acestui  obiectiv vor
implementa astfel de proiecte autorităţi ale administaţiei publice locale.

VIII. Muncă

1. Forţa de muncă

Pentru  anul  2020,  Agenţia  Judeţeană  pentru  Ocuparea  Forţei  de  Muncă
Caraş–Severin a luat măsurile organizatorice pentru aplicarea, atât a măsurilor pasive -
calculul  şi  acordarea  indemnizaţiei  de  şomaj  în  funcţie  de  stagiul  de  cotizare  şi
contribuţia  la  bugetul  asigurărilor  pentru şomaj,  cât  şi  a  celor  active,  care  conduc la
crearea de noi locuri de muncă, la reconversie profesională, sau cele prin care se oferă
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facilităţi pentru cei care angajează şomeri, cum sunt: medierea, prin bursa locurilor de
muncă care se adresează tuturor persoanelor care caută un loc de muncă (bursa generală a
locurilor  de  muncă),  precum  şi  absolvenţilor  (bursa  locurilor  de  muncă  pentru
absolvenţi), reducerea şomajului în rândul grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, prin
stimularea angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ, şomeri peste
45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri
de lungă durată, şomeri care mai au cinci ani până la pensie, integrarea tinerilor în pia aț
muncii, mai cu seamă a celor cu vârste cuprinse între 16 si 25 ani, care nu au loc de
muncă,  nu  urmează  o  formă  de  învăţământ  şi  nu  participă  la  activităţi  de  formare
profesională (NEET) etc.

Având  drept  obiective  creşterea  gradului  de  ocupare  şi  scăderea  reală  a  ratei
şomajului, în anul 2020, se va urmări creşterea ponderii măsurilor de stimulare a ocupării
în totalul cheltuielilor sociale de şomaj.

În acest sens, au fost elaborate programe speciale de ocupare cum sunt: Programul
de Ocupare a Forţei de Muncă, Planul de Formare Profesională, Programul special pentru
localităţi din mediul rural şi urban, Program special pentru comunităţi cu număr mare de
etnici  romi,  Program de  ocupare  pentru  elevi  şi  studenţi  în  baza  Legii  nr.  72/2007,
Programul special stagii profesionale pentru absolvenţii de învăţământ superior conform
prevederilor Legii nr. 335/2013, Program de ocupare a persoanelor marginalizate social
în baza Legii nr. 76/2002.

Prin  Programul  de  Ocupare  a  Forţei  de  Muncă  pentru  anul  2020,  s-a  propus
încadrarea în muncă a unui număr de 3.500 şomeri, din care 2.590 persoane ca urmare a
acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante, iar 910 persoane vor fi
încadrate  prin  aplicarea  măsurilor  active  cu  finanţare  din  bugetul  asigurărilor  pentru
şomaj cât i din fonduri externe.ș

Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă  Caraş–Severin a  urmărit  şi  urmăreşte
respectarea  prevederilor  legale  referitoare  la  securitatea  şi  sănătatea  în  muncă,  la
supravegherii pieţei şi la relaţiile de muncă.

2. Pensii

Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin are ca obiectiv principal îmbunătă ireaț
performan elor casei de pensii.ț  

Alte obiective vizează:
 Asigurarea  unui  serviciu  public  stabil,  profesionist,  transparent,  eficient  şi

imparţial în interesul cetăţenilor,
 Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii i sistemuluiș

de asigurare la accidente de muncă i boli profesionaleș ,
 Eficientizarea activităţii de comunicare şi transparenţă.

3. Dialog social i parteneriatș

Instituţia Prefectului  -  Judeţul  Caraş-Severin  va contribui, prin serviciile  de
specialitate, la:
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 Realizarea, la nivel instituţional, a dialogului social, prin implicarea partenerilor
sociali (sindicate, patronate, ONG-uri) în actul decizional,

 Atragerea societă ii civile în activită i care au legătură cu afacerile europene.ț ț

4. Asistenţă socială

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin va contribui,
prin mijloacele specifice conferite de legislatia în vigoare, la:

 Susţinerea familiilor, reducerea abandonului copiilor,

 Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
 Finanţarea activităţii de asistenţă socială,
 Implementarea i monitorizarea activităţii de prestaţii şi servicii sociale,ș
 Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor,
 Atestarea calificării – pregătire şi experienţă profesională – dobândite în România,

în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să
desfăşoare activităţi,  în mod independent sau ca salariaţi,  pe teritoriul  unui stat
membru al Uniunii Europene.
Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi este un alt obiectiv din acest domeniu,

avut  în  vedere  de  către  Consiliul  Jude ean  Caraş-Severinț ,  Direcţia  Generală  de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Pentru anul 2020, programul de activitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, are în vedere punerea în
aplicare a unor obiective care vizează: 

 Continuarea descentralizării serviciilor,
 Creşterea responsabilizării comunităţilor locale în domeniul protecţiei drepturilor

copilului,
 Dezvoltarea  şi  diversificarea  modalităţilor  de  intervenţie  în  vederea  prevenirii

abandonului de copii şi a reducerii instituţionalizării,
 Prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei în familie,
 Prevenirea i combaterea exploatării copiilor prin muncă,ș
 Dezvoltarea  alternativelor  de  tip  familial  şi  asigurarea  calităţii  serviciilor  de

specialitate oferite,
 Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a profesioniştilor, precum şi a

opiniei publice asupra importanţei creşterii, îngrijirii şi educării copilului într-un
mediu familial,

 Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor,
 Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale.

Şi  în  domeniul  social,  activitatea din  cadrul  Instituţiei  Prefectului  -  Judeţul
Caraş-Severin, se va materializa prin urmărirea modului de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, precum i prin organizarea i participarea laș ș
activită ile comisiilor i comitetelor organizate prin Ordin al Prefectului. ț ș
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IX. Educaţie 

Pentru anul 2020, printre obiectivele propuse la nivelul  Inspectoratului Şcolar
Judeţean Caraş-Severin sunt: 

 Creşterea performanţei sistemului de învăţământ,
 Asigurarea progresului în carieră pe criterii de competenţă profesională,
 Formarea  deprinderilor  şi  competenţelor  care  să  permită  dezvoltarea  personală,

intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii,
 Implementarea unor programe care să permită condiţii de dezvoltare şi formare a

copiilor, de la naştere şi până la majorat, indiferent de statutul social al familiilor
din care provine copilul, sex, religie, etnie, capacităţi psiho-motorii etc,

 Corelarea învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele agenţilor economici,
 Susţinerea politicilor educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care să asigure

completarea programelor şcolare aprobate;  Promovarea educaţiei complementare
(educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură civică, antreprenorială,
prin sport etc),

 Învăţământ  şi  educaţie  pentru  minorităţile  naţionale  şi  pentru  grupurile
dezavantajate,

 Trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii la un curriculum
flexibil centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pentru
dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi a celei de adaptare la situaţii
noi,

 Accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii în educaţie,
 Diminuarea abandonului şcolar şi a absenteismului din învăţământul obligatoriu.

Creşterea numărului de absolvenţi de studii liceale,
 Stimularea învăţării informatizate,
 Cuprinderea copiilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile în învăţământul

special sau de masă,
 Aplicarea  corectă  a  procedurilor  de  evaluare  şi  monitorizarea  desfăşurării

examenelor,
 Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă,
 Promovarea programului „Şcoala de după şcoală”,
 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă

psiho-pedagogică,
 Diminuarea violenţelor din şcoală şi în proximitatea ei,
 Învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 Susţinerea formării continue a cadrelor didactice şi stabilirea de criterii relevante

de evaluare a cadrelor didactice,
 Aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul salarizării personalului din sistemul de

învăţământ  preuniversitar  din  judeţ,  susţinerea  parteneriatelor  şcoală-comunitate
locală cu implicarea cadrelor didactice în susţinerea problemelor comunităţii,
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 Formarea  continuă  a  managerilor  şcolari  din  sistemul  de  învăţământ;
Profesionalizarea şi depolitizarea carierei manageriale în educaţie prin măsuri la
nivel local, din perspectiva descentralizării sistemului naţional de educaţie,

 Reabilitarea  şcolilor  astfel  încât  toate  unităţile  de  învăţământ  să  poată  obţine
autorizare sanitară până la începerea anului şcolar 2020-2021,

 Achiziţionarea de rechizite şcolare ce vor fi acordate elevilor din învăţământul de
stat, primar şi gimnazial cursuri de zi in anul şcolar 2020-2021,

 Reorganizarea  reţelei  şcolare  şi  asigurarea  transportului  şcolar,  în  funcţie  de
necesităţile şi specificul zonei/judeţului.
Şi  în  domeniul  educaţiei,  activitatea  Serviciului  Dezvoltare  Economică  şi

Monitorizarea  Serviciilor  Publice  Deconcentrate din  cadrul  Instituţiei  Prefectului  -
Judeţul Caraş-Severin, se va materializa prin urmărirea respectării aplicării legisla iei înț
cee ce prive te drepturile elevilor i cadrelor didactice. ș ș

X. Tineret şi sport

1. Tineret

Pe parcursul anului 2020,  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi  Tineret  Caraş-
Severin va avea în vedere următoarele obiective:

 Susţinerea tinerilor din Judeţul Caraş-Severin prin organizarea concursului local de
proiecte de tineret i cș olaborarea şi acordarea de consultanţă organizaţiilor de şi
pentru tineret,

 Implicarea tinerilor în viaţa publică,
 Reorganizarea şi expansiunea centrelor de informare şi consultanţă pentru tineri.

2. Sport

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin îşi propune, pentru
anul 2020, atingerea următoarelor obiective:                 

 Implementarea, la nivel judeţean, a Strategiei generale a organizării şi dezvoltării
activităţii sportive,

 Colaborarea  cu  autorităţile  administraţiei  publice  locale  pentru  organizarea  şi
promovarea activităţilor sportive,

 Colaborarea cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor locale
pentru activitatea sportivă de performanţă din judeţ,

 Colaborarea cu alte instituţii pentru atragerea de venituri,
 Organizarea activităţii de îndrumare şi control a structurilor sportive din judeţ,
 Organizarea,  inventarierea  şi  evidenţa  patrimoniului  sportiv  din  judeţ  şi  a

instalaţiilor specifice,
 Susţinerea dezvoltării continue şi funcţionării permanente a sistemului naţional de

educaţie fizică şi sport,
 Asigurarea derulării, în plan judeţean, a Programului „Sportul pentru Toţi”,
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 Organizarea activităţii de secretariat a comisiei judeţene de combatere a violenţei
în sport; sprijinirea activităţii de prevenire şi combatere a dopajului în sport.

XI. Sănătate

    În ceea ce priveşte asistenţa medicală, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
Caraş-Severin, va desfăşura activităţi pentru: 

 Imbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de sănătate,
 Creşterea calităţii actului medical.

Şi  în  domeniul  sănătăţii,  activitatea  Serviciului  Dezvoltare  Economică  şi
Monitorizarea  Serviciilor  Publice  Deconcentrate  din  cadrul  Instituţiei  Prefectului  -
Judeţul Caraş-Severin, va consta în monitorizarea instrumentelor care asigură calitatea
serviciilor  de  sănătate/siguranţa  pacienţilor,  precum  i  în  monitorizarea  programelorș
naţionale de sănătate. 

De  asemenea,  în  domeniul  sănătăţii  publice  Direcţia  de  Sănătate  Publică  a
Judeţului Caraş-Severin, va  desfăşura activităţi pentru:

 Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile,
 Implementarea Programului Naţional de Imunizări,
 Autorizarea unităţilor medicale din punct de vedere sanitar,
 Monitorizarea calităţii şi igienei mediului,
 Monitorizarea protecţiei angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă,
 Monitorizarea  şi  verificarea  respectării  legislaţiei  în  domeniul  produselor

alimentare,
 Controlul  şi  aplicarea  condiţiilor  igienico-sanitare  în  cadrul  instituţiilor  de

învăţământ şi protecţia copilului,
 Aplicarea măsurilor legale în domeniul siguranţei şi protecţiei radiaţiilor nocive, 
 Inspecţia Sanitară de Stat.

Casa  de  Asigurări  de  Sănătate  a  Judeţului  Caraş-Severin va  urmări,  pe
parcursul anului 2020 asigurarea continuităţii  şi  funcţionalităţii  sistemului de asigurări
sociale de sănătate, pe teritoriul Judeţului Caraş-Severin, prin îndeplinirea atribuţiilor de
către serviciile de specialitate şi anume:

 Contractarea serviciilor medicale pe baza principiilor necesităţii, posibilităţii
şi acoperirii teritoriului judeţului,

 Controlul serviciilor medicale oferite asiguraţilor,
 Rambursarea serviciilor medicale prestate către asiguraţi de către furnizorii

de servicii medicale,
 Realizarea veniturilor la bugetul asigurărilor de sănătate,
 Eliberarea/utilizarea cardului na ional i a cardului european.ț ș

XII. Mediu, ape şi păduri

1. Sectorul forestier
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Dezvoltarea  durabilă  a  pădurilor  este  obiectivul  major pe  care  îl  are  în  vedere
Garda Forestieră Jude eană Cara -Severinț ș . 

2. Gospodărirea apelor

În anul 2020, Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin va monitoriza şi
controla sistemul de gospodărire a apelor din judeţ şi  va derula  lucrări de aparare,  la
nivelul judetului impotriva inundatiilor.

3. Protec ia mediuluiț

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Caraş-Severin i  ș Comisariatul  Judeţean
Caraş-Severin  al  Gărzii  Naţionale  de  Mediu acţionează  pentru  a  proteja  mediul  şi
resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat şi
sănătos, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social. 

Astfel, obiectivele majore ale acestor institu ii vizează:  ț
 Combaterea schimbărilor climatice, 
 Ameliorarea mediului în zonele urbane şi rurale,
 Managementul resurselor de apă,
 Managementul de eurilor i substan elor periculoase,ș ș ț
 Conservarea biodiversită ii i utilizarea durabilă a componentelor sale,ț ș
 Evaluarea i îmbunătă irea calită ii aerului,ș ț ț
 Controlul poluării industriale,
 Îmbunătă irea sistemului de prognoză, avertizare i informarea popula iei precum ț ș ț

i capacitatea de răspuns în caz de accidente: radiologic, chimic inclusiv în context ș
transfrontier,

 Protec ia solului i a subsoluluiț ș
 Monitorizarea aplicării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, pe baza 

unor indicatori cuantificabili
 Întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor  europene i na ionaleș ț
 Conştientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia mediului,  promovarea educaţiei 

ecologice i dinamizarea comunicării cu societatea civilă,ș
 Verificarea respectării aplicării legislaţiei de mediu,

De asemenea, Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice
Deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin va monitoriza
elaborarea  i  aplicarea  Planului  de  men inere  a  calită i  aerului  pentru  Jude ul  Cara -ș ț ț ț ș
Severin, iar Consiliul Judeţean Caraş-Severin va urmări aplicarea legislaţiei naţionale
în  domeniul  protecţiei  mediului,  în  conformitate  cu  obligaţiile  asumate  în  cadrul
negocierilor de aderare pentru Capitolul 22 Mediu. 

XIII. Cultură
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Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin şi-a propus pentru anul 2020
realizarea următoarelor obiective:

 Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil,
 Promovarea valorilor culturale româneşti - susţinerea agendei culturale judeţene şi

a calendarului propriu de manifestări.

XIV. Afaceri externe

Pentru anul 2020, Serviciul Afaceri Europene, Rela ii Publice i Comunicareț ș  din
cadrul Instituţiei  Prefectului  -  Judeţul  Caraş-Severin  i-a  propus  atingereaș
următoarelor obicetive:

 Stimularea diferitelor forme de cooperare a autorităţilor publice locale cu entităţi
similare din străinătate, 

 Promovarea intereselor economice şi comerciale ale judeţului,
 Planificarea anuală a activită ii de afaceri europene i rela ii externe,ț ș ț
 Asigurarea drepturilor minorită ilor na ionale,ț ț
 Dezvoltarea serviciilor de integrare pentru beneficiarii unei forme de protec ie iț ș

pentru străinii cu edere legală în România în Regiunea de Vest.ș
În anul 2020, Consiliul Judeţean Caraş-Severin va urmări:

 Promovarea obiectivelor i intereselor Judeţului Caraş-Severin pe plan extern,ș
 Consolidarea  cooperărilor  bilaterale  existente  i  promovarea  de  noi  rela ii  deș ț

colaborare,
 Consolidarea dimensiunii economice a rela iilor externe,ț
 Asigurarea  unei  conduite  active  în  cadrul  organiza iilor  interna ionale  în  careț ț

jude ul Cara -Severin este membru.ț ș

Diaspora românească

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin reprezentanţii săi, îşi propune ca obiectiv
promovarea intereselor i identită ii românilor din afara grani elor, prin cș ț ț olaborări în ceea
ce  prive te  comunităţile  româneşti  de peste  hotare,  fie  că  vorbim despre  diaspora deș
mobilitate, fie de minorităţile din jurul graniţelor.

XV. Alte activită iț

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare Economică
şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate va monitoriza activitatea desfăşurată
de către serviciile publice deconcentrate prin realizarea “Programului anual orientativ de
dezvoltare economică şi socială a judeţului Caraş-Severin”, a “Informărilor trimestriale
cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul anual orientativ de
dezvoltare economică şi socială al Judeţului Caraş-Severin”, precum şi prin realizarea
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documentării necesare şi întocmirea “Raportului anual privind starea economico-socială
a Judeţului Caraş-Severin”.

De asemenea, programul anual al Direcţiei Judeţene de Statistică Caraş-Severin
a fost  realizat  în  strânsă  corelaţie  cu Programul  Statistic  Naţional  Anual,  elaborat  de
Institutul Naţional de Statistică i vizează dș ezvoltarea şi coordonarea Sistemului Statistic
Naţional în vederea punerii la dispoziţia factorilor de decizie de statistici oficiale într-un
mod sistematic şi programat.

PREFECT,

Cristian GÂFU

Întocmit: Cosmina BRUMARIU 
  Diana APOPI
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