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PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI 

pentru realizarea în  Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021 – 2024, pentru anul 2022 

 

CONTEXTUL ECONOMIC AL JUDEŢULUI CARAȘ-SEVERIN 

 
Indicele producţiei industriale realizate în anul 2021, a fost de 97,4% faţă de anul 2020, aceasta însemnând o scădere cu 2,6%, a volumului  producţiei 

industriale. 

Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, în anul 2021 faţă de anul precedent a fost de 109,9%. 

Firmele cu sediul în Judeţul Caraş-Severin, în primele 11 luni din anul 2021, au exportat mărfuri în valoare de 254,2 milioane euro şi au importat în valoare 

de 214,1 milioane euro, exportul depăşind importul cu 40,1 milioane euro. 

Câştigul salarial mediu nominal brut pe economie, în luna decembrie 2021 a fost de 6.327 lei, iar cel net de  3.879 lei.  

La nivel de judeţ, câştigul salarial mediu nominal brut înregistrat în luna decembrie 2021, a fost de 4.806 lei, iar cel net de 2.920 lei. 

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2021 în Judeţul Caraş-Severin, a fost de 53.741 persoane. În activitatea de agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2021 a fost de 2.501 persoane, în industrie şi construcţii a fost de 19.006 persoane, iar în activitatea de 

servicii 32.234 persoane. 

Numǎrul mediu al pensionarilor în Judeţul Caraş-Severin, în trimestrul  IV 2021 a fost de 69.317 persoane, iar pensia medie lunară de 1.583 lei.  

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2021 în  Judeţul 

Caraş-Severin a fost de 2.392 persoane (cu 48 şomeri mai mulți decât la sfârşitul lunii noiembrie 2021).  

Rata şomajului pentru Judeţul Caraş-Severin, a fost la sfârşitul lunii decembrie 2021 de 2,3%, cu 0,1% mai mare decât de cea înregistrată la sfârşitul lunii  

noiembrie 2021. 

La nivel naţional, rata şomajului la sfârşitul lunii decembrie 2021, a fost de 2,7%, egală cu cea de la sfârşitul lunii noiembrie. 

Numǎrul locuinţelor terminate în cursul anului 2021 a fost de 143, din care, în mediul urban 76 locuinţe şi 67 locuinţe în mediul rural.  

În anul 2021, în Judeţul Caraş-Severin s-au eliberat un număr de 247 autorizaţii de construire, cu 86 mai mult decât în aceeași perioadă din anul 2020. 

 

 

“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 2022, se regăsesc detaliat, pe acţiuni concrete și responsabilităţi, în capitolele următoare. 
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CAPITOLUL I 

DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIE 

   

Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

 Administrație publică    

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Tehnică    

 Dezvoltarea infrastructurii publice     

1  Monitorizarea implementării Strategiei județene privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice 

din județul Caraș-Severin 2015-2022, pe cele 9 domenii ale 

SCUP: 

a) alimentarea cu apă; 

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate: 

b^1) procesarea apelor uzate urbane printr-un serviciu public 

inteligent alternativ; 

c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;  

d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 

e) salubrizarea localităţilor; 

f) iluminatul public; 

f^1) alimentarea cu gaze naturale; 

h) transportul public local de călători 

 permanent - nr. localități ce au 

prevăzute proiecte de 

dezvoltare a serviciilor 

comunitare de utilități 

publice  

 

  

 

2  Monitorizarea stadiului realizării lucrărilor de alimentare cu apă 

și canalizare din judeţul Caraş-Severin 

 

permanent - nr. localități ce au în lucru 

proiecte de dezvoltarea   

infrastructurii serviciilor 

comunitare de utilități 

publice  

 

3  Monitorizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din 

judeţul Caraş-Severin 

permanent - nr. localități ce au 

înființate/date în concesiune  

serviciul   

 

4  Monitorizarea serviciilor de procesare a apelor uzate urbane 

printr-un serviciu public inteligent alternativ;din judeţul Caraş-

Severin 

permanent - nr. localități ce au 

înființate/date în concesiune  

serviciul   

 

5  Monitorizarea serviciilor de salubrizare/operatorilor şi permanent - nr. localități ce au  
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

gestionarea deşeurilor din judeţul Caraş-Severin  înființate/date în concesiune  

serviciul   

6  Acordare sprijin/centralizare propuneri proiecte depuse la 

Programul naţional de racordare a  la sistemul inteligent de 

distribuţie a gazelor naturale, gestionat de Ministerul Energiei  

permanent - nr. număr cereri de 

finanțare depuse la program  

- nr. de localități cuprinse 

spre racordare  

Beneficiarii eligibili sunt 

autorităţile publice locale 

şi asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară 

7  Monitorizarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale, judeţul 

Caraş-Severin  

permanent -  nr. localități ce au în lucru 

proiecte de dezvoltarea   

serviciilor comunitare de 

utilități publice  

 

8  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 

permanent - nr. UAT care solicită 

sprijin  

 

9  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 derulării contractului de delegare pentru 

operarea Depozitului Central și a Stațiilor de transfer 

permanent - nr. de contracte de servicii 

delegate pentru operare 

monitorizare  

 

 

10  Monitorizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în 

Județul Caraș-Severin 2019-2025 

permanent - nr. monitorizări   

11  Elaborarea Strategiilor locale privind dezvoltarea serviciilor 

comunitare de utilități publice (concomitent cu elaborarea 

Strategiilor locale de dezvoltare durabilă 2021-2027) 

permanent - număr UAT care solicita 

consultanță pentru 

elaborarea de strategii 2021-

2027 

 

12  Acordare de sprijin pentru implementarea Master Planului apă – 

canal  

permanent - nr. demersuri  monitorizare 

parametrii de calitate apă 

potabilă, 

- nr. demersuri la solicitarea 
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

UAT  

13  Elaborare Strategie de dezvoltare a serviciilor comunitare de 

utilități publice 2021-2027 

permanent - nr. domenii SCUP 

finalizate  

 

 Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Compartimnt 

Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivare 

   

 Transparenţă şi acces la informaţii pentru toţi cetăţenii - 

creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ 

   

14  Asigurarea liberului acces la informațiile publice permanent - nr. cereri primite  

15  Asigurarea organizării și desfășurării audiențelor instituției saptămânal - nr. sesiuni de audiență 

organizate 

 

16  Primirea, înregistrarea şi soluţionarea petițiilor permanent - nr. petiții  

17  Monitorizarea modului în care se asigură transparenţa  

administrativă la nivel local      

1 -1 monitorizare anuală  

18  Monitorizarea informațiilor afișate pe site-urile proprii ale 

primăriilor din județ 

la solicitare   

19  Elaborarea raportului la Legea nr.544/2001 și la Legea nr. 

52/2003 

1 -1 raport  

20  Centralizarea raportărilor la Legea nr.544/2001 și Legea nr. 

52/2003 primite din partea UAT 

1 -1 centralizare  

 Dezvoltarea zonelor urbane  -   

 Municipiul Caransebeș    

 - Dezvoltare lucrări publice și administrație    

21  Punerea în legalitate cu documente de stare civilă şi de identitate, 

necesare atât cetăţenilor, cât şi statului 

permanent - nr. documente de stare 

civilă eliberate (români, 

romi) 

- nr. documente de identitate 

eliberate (români, romi) 

 

22  Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată in municipiul 

Caransebeș 

1 - finalizare licitație publică 

- semnare contract de lucrari 

-71.931 m conductă 

instalata si 9 buc SPAU 

 

23   Construire bl. ANL Jupa 1 - nr. de locuințe pentru  
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

tineri, specialiști în sănătate, 

învățământ și alte categorii 

socio-profesionale  

24  Construire creșă medie 1 - demarare proceduri de 

proiectare și executie    

 

25  Reparatiii capitale în Municipiul Caransebes și  modernizare 

trotuare pe Calea Severinului  

1 - demararea procedurilor  

 

26  Modernizare strazi, 

Modernizare strazi Ep. N Popeea si A.I.Cuza 

1 - modernizarea drumurilor 

locale  

- construire noi drumuri 

 

27  Extindere rețea de gaze în Municipiul Caransebeș - 

îmbunătățirea condițiilor de viata pentru locuitorii din Valea 

Cenchii, Corcana, zona Garii 

1 - nr. km  

28  Modernizarea statiilor de autobuz in municipiul Caransebes 1 - nr. stații   

29  Eficientizare energetica ,, Liceul Decebal” (SF/DALI+PT) 1   

30  Eficientizare energetica ,,Liceul Decebal” Corp B si Gradinita 

PN8 (SF/DALI+PT) 

1   

31  Eficientizare energetica Gradinita PP4 (SF/DALI+PT) 1   

32  Eficientizare energetica primarie Caransebes (SF/DALI) 1   

33  Biblioteca Municipala ,,Mihail Halici” (SF/DALI) 1   

34  Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Caransebeş 

și Regulamentul de Urbanism (obiectiv in continuare) 

1 - viziunea de ansamblu 

asupra dezvoltarii 

municipiului  

 

35  Intocmire PUZ CP  zona centrala  1 - dezvoltare zona centrala  
 - Turism    

36  Promovarea municipiului Caransebeş, pentru atragerea de 

investitori în zona montană 

permanent   

 - Asigurarea accesului la îngrijire și sănătate pentru toti 

cetatenii Municipiului Caransebes 

   

37  Creşterea performanţelor spitalului în ceea ce priveşte furnizarea 

de servicii medicale  

permanent - folosirea resurselor 

financiare oferite de UE atât 

prin fonduri dedicate, cât și 
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

prin alte instrumente pentru 

investiții  

38  Susținerea și implicarea în modernizarea bazei materiale, în 

vederea creșterii performanțelor de diagnoza și tratament  a SMU 

Caransebeș 

permanent   

 - Mediu    

39  Acoperirea și îngrădirea platformelor de gunoi de pe raza 

municipiului Caransebeș (obiectiv in continuare) 

1   

40  AFM -Iluminat public 1   

41  AFM- Statii de incarcare electrica 1   

42  Amenajarea Statiei de tratare mecano-biologica pentru deseuri 

biodegradabile 

1   

43  Îmbunătăţirea sistemului de colectare selectivă prin publicitate, 

pliante etc 

1   

44  Platforme subterane colectare gunoi 1    

45  Platforme supraterane colectare gunoi 1   

 - Protectie sociala    

46  Continuarea parteneriatelor cu institutii si ONG-uri in domeniul 

asistentei sociale 
 - nr. parteneriate incheiate  

47  Cresterea eficacitatii masurilor de prevenire a violentei 

domestice si a recidivei acesteia 
1 - nr. campanii de informare 

organizate in comunitate 
 

48  Sustinerea familiilor cu copiii cu dizabilitati in vederea cresterii 

si ingrijirii in familie 
 - nr. parinti care au in ingrijire copii 

cu dizabilitati 
 

49  Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu parinti plecati la munca in 

strainatate precum si persoanelor care ii ingrijesc 
1 - nr. copii cu parinti plecati la munca 

in strainatate,  

- nr. copii identificati, 

- nr. evaluari effectuate, 

- nr. monitorizari efectuate 

 

50  Crearea unui mecanism de identificare si monitorizare a tuturor 

copiilor vulnerabili 

permanent - nr. copii vulnerabili  

identificati 
 

 - Cultură    

51  „ Batalia Cartilor"- promovarea artiștilor și culturii scrise  - nr. participanți  
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

romanești 

52  „Olimpiada cititului”- promovarea artiștilor și culturii scrise 

romanești 

 - nr. participanți  

53  ,,Ziua culturii nationale “- Manifestare cultural artistica de 

promovare a valorilor culturii si literaturii romane 

 - nr. participanți  

54  Ziua nationala  a culturii române  Eminescu “Repetabila iubire“ - 

promovarea artiștilor și culturii scrise romanești 

   

55  Festivalul internaţional coral ”Timotei Popovici”    

56  Festivalul filmului artistic si documentar romanaesc    

57  Concurs internațional de epigramă “Nicolae Nicolae “    

 Orașul Moldova Nouă    

 - Antreprenoriat    

58  Crearea unui mediu favorabil pentru atragerea de investitori la 

nivel local în vederea înființării de locuri de muncă 

 - nr. locuri de muncă create  

 - Sănatate    

59  Reorganizare funcțiuni, reparații capitale, extindere și dotare cu 

mobilier și echipamente medicale în cadrul spitalului orășenesc 

Moldova Nouă - spital reabilitat și dotat cu echipamente 

echipamente și mobilier 

  Investitie cuprinsa in Lista 

sinteza a Companiei 

Nationale de Investitii 

 - Sport     

60  Construire bazin de înot semiolimpic, valoare lucrări 

8.280.845,63 lei cu TVA  - finanțat prin CNI, Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social 

1  Stadiul actual:  Execuție 

lucrări 

61  Construire bază sportive tip I -  teren pentru fotbal, un teren 

multifunctional pentru handbal, baschet, volei si tenis, si clădire 

vestiar, valoare PT + execuție lucrări: 8.424.372,99 lei  - finanțat 

prin CNI, Programul Național de Construcții de Interes Public 

sau Social 

1  Stadiul actual:  Licitatie 

lansată pentru ,,Proiectare, 

execuție lucrări și 

asistență tehnica din 

partea proiectantului 

62  Construire sală de sport   1  Investitie cuprinsa in Lista 

sinteza a Companiei 

Nationale de Investitii 

 - Cultură și patrimoniu    

63  Realizarea unor activități culturale în localitatea Moldova Nouă  permanent   
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

- Un festival de film in aer liber. 

- Zilele Culturii la Moldova Nouă, 

- Spectacol de colinde în ajunul Crăciunului ,,La ceas de 

sărbătoare” 

 Orașul Oravița    

 - Dezvoltare, lucrări publice    
64  Îmbunătățirea infrastructurii stradale și rutiere a orașului permanent - nr. proiecte depuse pentru 

îmbunătățirea infrastructurii 

stradale și rutiere  

 

65  Construire creșă 1   

66  Construire bază sportivă 1   

67  Creșterea performanțelor Spitalului Orășenesc Oravița în ceea ce 

privește furnizarea de servicii medicale, modernizarea bazei 

materiale  

1   

68  Autorizarea lucrărilor de construcție: eliberare certificate de 

urbanism, autorizații de construire, avize și alte acte specifice 

permanent - nr. certificate de urbanism, 

- nr. autorizații de 

construire, 

- nr. adeverințe 

 

 - Antreprenoriat    
69  Crearea unui mediu favorabil pentru atragerea de investitori la 

nivel local, în vederea înființării de locuri de muncă 

permanent - nr. locuri de muncă create  

 - Mediu    
70  Verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a 

zonelor verzi etc 

permanent - nr. controale  

 - Cultură, tineret, sport    
71  Asigurarea organizării manifestărilor culturale, sportive și de 

tineret 

permanent - nr. acțiuni organizate  

 Orașul Oțelu Roșu    

 - Programul Național de Investiții „Anghel Saligny"    

72  „Lucrări de reabilitare și modernizare Străzi etapa IV, în oraşul 

Otelu Roşu, judeţul Caras-Severin” - depunere DALI pentru 

finantare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny"  

1 - depunere DALI pentru 

finantare  
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

73  „Lucrari de reabilitare și modernizare drumuri de interes local, în 

oraşul Otelu Roşu, judeţul Caras-Severin” - depunere DALI 

pentru finantare prin Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny" 

1 - depunere DALI pentru 

finantare 
 

74  „Reabilitare Pod Ciresa peste râul Bistra la Otelul Roşu, judeţul 

Caras-Severin", în Orașul Oțelu Roșu, județul Caraș – Severin” - 

depunere DALI pentru finantare la CNI prin includerea în 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, 

Subprogramul „Lucrări în primă urgenţă” 

1 - depunere DALI pentru 

finantare 

 

 - Compania Nationala de Investitii     
75  „Construire Bazin de inot acoperit in orașul Oțelu Roșu, judetul 

Caraș-Severin” - depunere pentru finantare la CNI prin 

includerea în Programul Național de Construcții de Interes 

Public sau Social, Subprogramul"Bazine de inot" 

1 - încheiere contract si 

predare amplasament către 

CNI 

 

76  “Construire Bază Sportivă in Orașul Oțelu Roșu Județul Caraș-

Severin” - depunere pentru finantare la Compania Nationala de 

Investitii prin includerea în Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, Subprogramul “complexuri sportive" 

1 - încheiere contract si 

predare amplasament către 

CNI 

 

77  "Constructie Cresa noua cu program prelungit " in  Otelu Rosu, jud. 

Caras-Severin" - obtinerea avizului favorabil de la Comisia Tehnică și 

Economică (CTE)-CNI 

1 - încheiere contract si 

predare amplasament către 

CNI 

 

78  „Construire gradinita, in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-

Severin” - obtinerea avizului favorabil de la Comisia Tehnică și 

Economică (CTE)-CNI 

1 - încheiere contract si 

predare amplasament către 

CNI 

 

79  „ Reabilitare, modernizare și dotare corpul nr. 5 - Liceul 

Bănățean Oțelu Roșu” - depunere pentru finantare la CNI prin 

includerea în Programul Național de Construcții de Interes 

Public sau Social, Subprogramul” unități și instituții de 

învățământ de stat" 

1 - încheiere contract si 

predare amplasament către 

CNI 

 

80  „Reabilitare, modernizare și dotare spital”, Orașul Oțelu Roșu - 

depunere pentru finantare la CNI prin includerea în Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social, 

1 - încheiere contract si 

predare amplasament către 

CNI 
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

Subprogramul” unități sanitare" 
 - Dezvoltare    

81  Lucrări de modernizare drum acces Zona „Gura Jgheabului”, în 

Oțelu Roșu, județul Caras-Severin 

1 - atibuire contract de 

executie 

- execuție lucrări 

 

82  Amenajare teren de sport in cartierul Libertatii, Otelu Rosu, jud. 

Caras-Severin 

1 - întocmire documentație  

- execuție lucrări 

 

83  Amenajare "Parc cu aparate fitness" la zona de agrement "Gura 

Jgheabului", Otelu Rosu, jud Caras-Severin 

1 - întocmire documentație  

- execuție lucrări 

 

 - Agricultură    

84  Organizare targuri cu produse traditionale permanent - nr. participanti  

85  Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 

(DALI)" necesară realizării obiectivului de investiţii "Lucrari de 

reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara" in  Otelu Rosu, 

jud. Caras-Severin" 

1 - întocmire documentație  

 
 

 - Ape - restaurarea zonelor inundabile in vederea refacerii 

sistemelor hidrografice 

   

86  Amenajare indiguiri parauri Ierugi, in Otelu Rosu, jud. Caras-

Severin 

1 - întocmire documentatie 

tehnico-economică 

- execuție lucrări 

 

 Cadastru și carte funciară    

 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  

Caraș-Severin 

   

 Definitivarea aplicării legilor proprietății     

87  Sprijinirea autoritățiilor locale în vederea clarificării regimului 

proprietații private și publice – asigurare suport tehnic și logistic 

permanent   

88  - Fluidizarea procesului de emitere a titlurilor de proprietate, prin 

intocmirea planurilor parcelare din oficiu sau prin determinarea 

primăriilor să intocmească planurile parcelare. 

- Verificarea respectării de către comisiile locale a prevederiilor 

Hotărârii nr. 1/27.03.2015 a Comisiei Județene Pentru Stabilirea 

Dreptului de Proprietate Privată a județului Caraș Severin 

permanent 

 

- verificarea și sprijinirea 

din punct de vedere tehnic a 

întocmirii documentațiilor 

în vederea completării 

titlurilor de proprietate 

 



 11 

Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

modificată și completată cu Hotărârea nr. 1/04.03.2019 

referitoare la regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Comisiei Județene și a modului de lucru al acesteia cu comisiile 

comunale/ orășenești/municipale pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată 

89  Verificarea, receptionarea si introducerea in baza de date a 

documentatiilor privind avizarea autorizatiilor de construire, cu 

respectarea prevederilor tehnice de întocmire și recepție conform 

Ordinului nr. 700/2014 

permanent - verificarea și recepționarea 

documentațiilor cadastrale  

 

90  Verificarea, receptionarea si introducerea in baza de date a 

documentatiilor privind avizarea lucrarilor cu respectarea 

prevederilor tehnice de întocmire și recepție conform Ordinului 

nr. 108/2010  

permanent - verificarea și recepționarea 

documentațiilor cadastrale  

 

91  Refacerea documentațiilor  întocmite conform prevederilor Legii 

nr. 165/2013 respectiv Legii nr. 368/2014 

în funcție de solicitarea de 

colaborare a UAT care nu au 

rectificat documentațiile 

- rectificarea anexelor nr. 7 

și nr. 9 din documentațiile 

tehnice întocmite conform 

prevederilor Legii nr. 

165/2013 

 

 Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară la nivel de UAT (UAT Vermeș) 

 
 

 

92  Soluționarea cererilor de rectificare, cât și recepția copie finală a 

lucrărilor de înregistrare sistematică 

 - îndreptarea erorilor în 

vederea redării unei situații 

tehnice (conform realității 

din teren) și juridice cât mai 

veridice în urma depunerii 

contestațiilor de către 

persoanele interesate 

 

93  Deschiderea cărților funciare pe UAT Vermeș  - finalizarea lucrărilor de 

înregistrare sistematică prin 

deschiderea cărților 

funciare, predarea acestora 

către beneficiari, cât și 
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

integrarea imobilelor în  

Sistemul Integrat de 

Cadastru și Carte Funciară  

 Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară la nivel de sector cadastral 

 

 
  

94  Recepția lucrărilor de înregistrare sistematică copie spre 

publicare  

permanent 

 

- verificarea imobilelor 

calitativ și cantitativ din 

punct de vedere tehnic, cât 

și juridic 

 

95  Publicare documente tehnice permanent 

 

- consultarea documentelor 

tehnice de către beneficiari 

în vederea  confirmării 

urmarea verificării 

informațiilor publicate, fie 

în caz contrar depunerii 

cererilor de rectificare 

 

96  Soluționarea cererior de rectificare, cât și recepția copie finală a 

lucrărilor de înregistrare sistematică 

permanent 

 

 

- îndreptarea erorilor în 

vederea redării unei situații 

tehnice (conform realității 

din teren) și juridice cât mai 

veridice în urma depunerii 

contestațiilor de către 

persoanele interesate 

 

97  Deschiderea cărților funciare permanent 

 

- finalizarea lucrărilor de 

înregistrare sistematică prin 

deschiderea cărților 

funciare, predarea acestora 

către beneficiari, cât și 

integrarea imobilelor în  

Sistemul Integrat de 

Cadastru și Carte Funciară  

 

 Înregistrarea sistematică a proprietăților prin POR 2014-   ANCPI beneficiarul 

proiectului” Creșterea 
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

2020, al cărui beneficiar este A.N.C.P.I. “Creșterea gradului 

de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a 

proprietăților în zonele rurale din România” 

 gradului de acoperire și 

incluziune a sistemului de 

înregistrare a 

proprietăților în zonele 

rurale din România” a 

încheiat contracte de 

prestări servicii având ca 

obiect lucrări de 

înregistrare sistematică la 

nivel de UAT pentru cele 

16 comune: Teregova, 

Mehadia, Armeniș, 

Băuțar, Bozovici, Buchin, 

Constantin Daicoviciu, 

Marga, Bucoșnița, Slatina 

Timiș, Păltiniș, Iablanița, 

Topleț, Sacu, Cornereva, 

Zăvoi 

98  Recepția lucrărilor de înregistrare sistematică copie spre 

publicare  

permanent 

 

- verificarea imobilelor 

calitativ și cantitativ din 

punct de vedere tehnic, cât 

și juridic 

 

99  Publicare documente tehnice permanent 

 

- consultarea documentelor 

tehnice de către beneficiari 

în vederea  confirmării 

urmarea verificării 

informațiilor publicate, fie 

în caz contrar depunerii 

cererilor de rectificare 

 

100  Soluționarea cererior de rectificare, cât și recepția copie finală a 

lucrărilor de înregistrare sistematică 

prmanent 

 

- îndreptarea erorilor în 

vederea redării unei situații 

tehnice (conform realității 

din teren) și juridice cât mai 

veridice în urma depunerii 

contestațiilor de către 

persoanele interesate 
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

101  Deschiderea cărților funciare prmanent 

 

- fnalizarea lucrărilor de 

înregistrare sistematică prin 

deschiderea cărților 

funciare, predarea acestora 

către beneficiari, cât și 

integrarea imobilelor în  

Sistemul Integrat de 

Cadastru și Carte Funciară  

 

 Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară la nivel de UAT din fonduri 

proprii primării (UAT Berliște, Forotic, Ticvaniu Mare, 

Răcășdia, Vărădia, Vrani) 

   

102  Recepția lucrărilor de înregistrare sistematică copie spre 

publicare  

permanent 

 

- verificarea imobilelor 

calitativ și cantitativ din 

punct de vedere tehnic, cât 

și juridic 

 

103  Publicare documente tehnice permanent 

 

- consultarea documentelor 

tehnice de către beneficiari 

în vederea  confirmării 

urmarea verificării 

informațiilor publicate, fie 

în caz contrar depunerii 

cererilor de rectificare 

 

104  Soluționarea cererior de rectificare, cât și recepția copie finală a 

lucrărilor de înregistrare sistematică 

permanent 

 

- îndreptarea erorilor în 

vederea redării unei situații 

tehnice (conform realității 

din teren) și juridice cât mai 

veridice în urma depunerii 

contestațiilor de către 

persoanele interesate 

 

105  Deschiderea cărților funciare permanent 

 

- finalizarea lucrărilor de 

înregistrare sistematică prin 
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

deschiderea cărților 

funciare, predarea acestora 

către beneficiari, cât și 

integrarea imobilelor în  

Sistemul Integrat de 

Cadastru și Carte Funciară  

 Conversie PAD finalizată cu conversia cărţii funciară în 

cadru Programului naţional de cadastru şi carte funciară  

   

106  Conversia cărților funciareîn conformitate cu PAD-ul existent și 

atașat  CF 

permanent - introducerea în baza de 

date electronică a cărților 

funciare 

 

 Conversia filelor de carte funciară în format electronic E-

Terra  

   

107  Conversia filelor de carte funciară în format electronic E-Terra la 

solicitarea petenţilor 

permanent 

 

- introducerea în sistemul 

electronic a cărților funciare 

conform DL115/1938 

 

108  Conversia filelor de carte funciară în format electronic E-Terra 

din oficiu 

permanent 

 

- introducerea în sistemul 

electronic a cărților funciare 

conform DL115/1938 

 

109  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 sau în sectoarele cadastrale 

ce fac obiectul Programului Naţional de Cadastru şi Carte 

Funciară 

permanent 

 

- introducerea în sistemul 

electronic a cărților funciare 

cuprinse ce fac obiectul 

Programului Național de 

Cadastru și Carte Funciară 

 

 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 

   

110  Eliberarea la cerere a copiilor de cărți funciare, documentații 

aflate în arhiva BCPI-uri, hărți de carte funciară sau acte juridice 

care au stat la baza înscrierilor 

permanent 

 

- eliberarea la termen a 

informațiilor solicitate 

 

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Arhitect Șef    
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Nr. 

crt. 

Denumire acțiune propusă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

 

Observații 

 Lucrări privind actualizarea planurilor urbanistice generale 

şi a regulamentelor locale de urbanism 

   

111  Continuarea lucrarior începute pentru localităţi din judeţul 

Caraş- Severin – UAT 

permanent - nr. lucrări în continuare  

112  Efectuarea de noi lucrări pentru localităţi din judeţul Caraş- 

Severin – UAT 

permanent - nr. lucrări noi  

 Emiterea şi procesarea actelor solicitate    

113  Emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, a certificatelor 

de urbanism, prelungirea, respingerea, regularizarea acestora        

permanent - nr. autorizații de construire  

- nr. autorizații de 

desființare 

- nr. certificate 

- nr. regularizări 

 

114  Emiterea de avize ale structurii de specialitate, înştiinţări 

începere lucrări, avize de oportunitate, avize ale arhitectului şef, 

avertismente          

permanent - nr. avize 

- nr. înstiințări  

- nr. avertismente          

 

 

 

CAPITOLUL II 

FINANŢE 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Administrația Județeană a Finanțelor Publice  

Caraș-Severin 

   

 Colectarea veniturilor la bugetul statului    

1  Colectarea veniturilor la bugetul general consolidat si distinct pe 

fiecare buget in parte. 

Total buget general consolidat, din care: 

- bugetul de stat              

- bugetul asigurărilor sociale de stat  

- bugetul asigurărilor sociale de sanatate                                        

- bugetul asigurărilor sociale de somaj         

permanent - gradul de realizare a 

programului de încasări 

- mii lei 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Recuperarea arieratelor bugetare de la debitori     

2  Preluarea si actualizarea in evidenta fiscala a informatiilor 

privind obligatiile restante la bugetul general consolidat                        

permanent - gradul de depunere 

voluntară a declaraţiilor 

fiscale 

 

3  Publicarea pe  pagina de internet a A.N.A.F. a  contribuabililor 

mari, mijlocii si mici care inregistreaza obligatii bugetare 

restante precum si cuantumul acestor obligatii  

permanent   

4  Urmărirea achitării ratelor din eşalonări la plata obligatiilor 

bugetare în cazul debitorilor care au beneficiat de înlesniri la 

plată 

permanent - gradul de conformare 

voluntară la plata obligaţiilor 

fiscale 

 

5  Aplicarea masurilor de executare silita in cazul contribuabililor 

care inregistreaza arierate bugetare, respectiv:  

  - transmiterea de somaţii şi titluri executorii, 

 

 

 

- 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 

permanent  

 

- ponderea încasărilor 

realizate în urma transmiterii 

somaţiilor în totalul 

încasărilor 

- ponderea încasărilor 

realizate în urma instituirii 

popririlor în totalul încas 

ărilor 

 

 

- gradul de valorificare al 

bunurilor sechestrate 

 

 Identificarea si diminuarea evaziunii si fraudei fiscale si 

atragerea sumelor suplimentare la bugetul general 

consolidat 

   

6  Efectuarea inspectiilor fiscale din proprie initiativa la 

contribuabilii cu risc ridicat pentru administratia fiscala 

permanent - număr de inspecţii efectuate  

7  Efectuarea inspectiilor fiscale pentru solutionarea deconturilor 

de TVA cu sume negative, cu optiune de rambursare 

permanent - număr de inspecţii efectuate  

8  Efectuarea inspecţiilor fiscale urmare informaţiilor comunicate permanent - număr de inspecţii efectuate  



 18 

Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

de alte instituţii 

9  Eefectuarea de controale incrucişate solicitate de alte structuri 

teritoriale sau pentru verificarea documentelor/operaţiunilor 

identificate la contribuabilii la care se efectueaza verificări, în 

corelatie cu cele existente la o terţa persoană, aflată în 

administrarea  A.J.F.P. Caras-Severin 

permanent - număr de controale 

efectuate 

 

10  Efectuarea de controale inopinate in vederea prevenirii si 

combaterii faptelor de natura evaziunii fiscale 

permanent - număr de controale 

efectuate 

 

 Biroul Vamal de Interior Caraș-Severin    

 Supraveghere și control vamal    

11  Emitere declarații vamale import și export permanent - nr. declarații vamale  

12  Emitere decizii de regularizare sume permanent - nr. decizii  

13  Controlul ulterior al declarațiilor vamale permanent - nr. activități control 

- nr. documente vamale 

reverificate 

 

14  Întocmire procese-verbale de constatare și sancționare 

contravențională  

permanent - nr. activități control 

- nr. procese-verbale 

 

15  Încasarea drepturilor vamale și alte sume stabilite ulterior permanent - lei  

16  Solicitări calcul prejudicii din partea altor instituții permanent - nr. solicitări  

 Supraveghere mișcări produse accizabile    

17  Controale la operatori economici autorizați cu produse accizabile 

și producători individuali 

permanent - nr. activități control  

 Biroul Vamal de Frontieră Naidăș    

 Domeniul fiscal-bugetar    

18  Generalizarea procedurilor simplificate de vămuire pentru 

agenții economici care îndeplinesc condițiile legale 

permanent   

19  Intensificarea acțiunilor de depistare a infracțiunilor la regimul 

vamal, evaziunii, trafic ilicit la frontieră 

permanent - nr. activități control  

20  Identificarea surselor de venituri și încasarea acestora la bugetul 

de stat 

permanent   

21  Luarea de măsuri pentru recuperarea debitelor permanent   
22  Intensificarea activitatilor de control pe segmentul produse permanent - nr. activități control  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

accizabile 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Afaceri 

Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență  

   

23  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 

12 - nr. monitorizări  

24  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 

12 - nr. monitorizări  

25  Organizarea şedinţelor de către comisia tehnică, pentru avizarea 

de către Prefectul Judeţului Caraş-Severin, a proiectelor de buget 

ale serviciilor publice deconcentrate 

anual - nr. ședințe 

 
 

26  Organizarea şedinţelor de către comisia tehnică, pentru avizarea 

de către Prefectul Judeţului Caraş-Severin, a execuţiilor bugetare 

trimestriale ale serviciilor publice deconcentrate 

trimestrial - nr. ședințe 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

TRANSPORTURI 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Transport rutier    

 Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara    

 Reparaţii capitale    

1  Consolidare corp drum DN 57B km 9+960 dr.  

(întocmire PAC, PT, AT + execuție) - cca 30 m 

1 - % de realizare - în curs de avizare în CTE 

C.N.A.I.R. a  documentației 

faza „actualizare DALI‟ 

- aprobat în programul de 

RK pentru anul 2022, 

pentru demarare procedură 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

de achiziție întocmire PAC, 

PT, AT, execuție 

2  Consolidare DN 57 km 137+500 – km 152+990 Nicolinț - 

Oravița – 15,49 km 

1 - % de realizare - aprobat în programul de 

RK pentru anul 2022, 

atribuire contract de 

execuție 

 în curs de derulare 

procedură de achiziţie 

pentru atribuire contract de 

execuție, în curs de analiză 

oferte, termen estimat 

întocmire raport procedură: 

05.03.2022 
3  Consolidare DN 67D km 103+000 – km 103+927 – 0,927 km 1 - % de realizare - lucrări finalizate 

- urmează efectuarea 

recepţiei la terminarea 

lucrărilor 
4  Consolidare DN 57 km 152+990 – km 200+745, Oravița-

Moraviţa, judeţ Caraş-Severin km 152+990-177+250 (SF+PTh) 

– 24,26 km 

1 - % de realizare - în curs de derulare 

procedură de achiziţie 

pentru atribuirea 

contractului de întocmire 

SF+PTh 

- procedură de achiziţie 

derulată de CNAIR 

Bucureşti 
5  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 (Întocmire PAC, PTh, AT + 

execuție) 

1 - % de realizare - avizată actualizarea  

Devizului general conform 

competențelor în vigoare 

-  aprobat în programul de 

RK pentru anul 2022 pentru 

demarare procedură de 

achiziție întocmire PAC, 

PTh, AT, execuție 

- în curs de demarare 

procedură de achiziţie 

6  Consolidare corp drum DN 57B km 8+850 dr.  

(Întocmire PAC, PTh, AT + execuție) – cca 25 m 

1 - % de realizare - aprobat în programul de 

RK pentru anul 2022 pentru 

demarare procedură de 

achiziție întocmire PAC, 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

PTh, AT, execuție 

- în curs de demarare 

procedură de achiziţie 

7  Consolidare  DN 58A km 24+300   

(Întocmire PAC, PTh, AT + execuție) 
1 - % de realizare - aprobat în programul de 

RK pentru anul 2022 pentru 

demarare procedură de 

achiziție întocmire PAC, 

PTh, AT, execuție 

- în curs de demarare 

procedură de achiziţie 

8  Posibilitatea măririi gabaritului de liberă trecere de la 3,50 m la 

5,00 m de pe DN 58A km 38+190 la Ezeriş (DALI) 

1 - % de realizare - în curs de avizare DALI,  

conform competențelor în 

vigoare 

9  Consolidare pod pe DN 57B km 66+274, la Prigor (actualizare 

expertiză + întocmire SF/DALI) 

1 - % de realizare - aprobat în cadrul 

programului POIM 2021-

2024,  cu derulare prin 

C.N.A.I.R. S.A.  București; 

- în curs de elaborare 

documentație 
10  Pod pe DN 6 km 393+364, localitatea Plugova (DALI) 1 - % de realizare - aprobat în cadrul 

programului POIM 2021-

2024,  cu derulare prin 

C.N.A.I.R. S.A.  București; 

- în curs de elaborare 

documentație 
11  Pod pe DN 57B km 27+657, Oravița (SF) 1 - % de realizare idem 

12  Pod pe DN 58 km 21+178, Brebu (SF) 1 - % de realizare idem 

13  Pod pe DN 58B km 23+167, Bocșa (SF) 1 - % de realizare idem 

14  Pod pe DN 58B km 24+972, Bocșa (SF) 1 - % de realizare idem 
15  Pod pe DN 68 km 14+794, Glimboca (SF) 1 - % de realizare idem 

 Întreţinere periodică    

16  Pod pe DN 57 km 144+800 peste pârâul Răcășdia, la Răcășdia 

(execuție lucrări întreținere periodică) – 26,7 m 

1 - % de realizare - în  curs de analiză oferte 

(etapa de evaluare oferte 

financiare) 

17  Întreținere periodică drumuri (reciclare, covoare asfaltice, 

straturi bituminoase foarte subțiri, tratamente bituminoase) – 

99,696 km fizici 

permanent   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Întreţinere curentă    

18  Întreţinere curentă drumuri pe timp de vară   permanent   

19  Întreţinere curentă drumuri pe timp de iarnă permanent   

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția de Drumuri Județene    

 Modernizări drumuri județene  47,646 km în execuție/ 

6 km contractați –  

94.917,57 mii lei 

 

20  Modernizare DJ 585, Valeapai - Duleu - Limită judeţ Timiş, km 

28+200 – 36+200 

1  În execuție  

 

21  Modernizare DJ 680A, Maciova - Ciuta - Obreja (DN 68), km 

12+000 - 19+451 

1  Recepție la terminarea 

lucrărilor respinsă 

22  Reabilitare DJ 571G ,  Gîrbovăț - Lăpușnicu Mare, 4 tronsoane, 

L=7,249 km 

1  În execuție  

 

23  Reabilitare DJ 571 F (DN 57B) - Eftimie Murgu, km 0+000 - 

5+643 

1  În execuție  

 

24  Reabilitare DJ 608B, Constantin Daicoviciu - Copăcele, km 

0+000 - 8+600 

1  În execuție  

 

25  Modernizare DJ 608B,  Copăcele-Zorlencior, km 8+600 - 

19+600  

1  În execuție  

 

 Ranforsări drumuri județene    

26  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Luncavița 1  În execuție  

27  Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Cuptoare  și Crușovăț 1  În execuție  

 Transport feroviar    

 Sucursala Regională CF Timișoara     

 Investitii in infrastructura feroviara     

28  Lucrări pe linia cf 100 Bucureşti- Jimbolia, între staţiile 

Vălişoara- Caransebeş, km.461+100/475+835 

1 - % de realizare Obiectiv de investitii 

aflat in faza de executie 

a lucrarii (95%) 

29  Studiu de fezabilitate pt.obiectivul  

Modernizare Lot 1 Statia CFR Baile Herculane   

1 - % de realizare Serviciu in derulare 

(23%) 

30  Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei feroviare 

Craiova- Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte a 

1 - % de realizare Serviciu in derulare 

(95%) 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

Coridorului Orient/Est Mediteranian 

31  Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului de investitii 

“Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad, 

Lot 1 Caransebes – Lugoj” 

1 - % de realizare Obiectiv de investitii 

aflat in faza de 

procedura de achizitie 

(0%) 
32  Studiu de fezabilitate  aferent proiectului Modernizarea 

trecerilor la nivel cu calea ferata  - Lot  SRFC Timiosoara: 

- km 9+395 Caransebes – Boutari linia CF 215 

1 - % de realizare Serviciu in derulare 

(55%) 

 

33  Studiu de fezabilitate aferent proiectului Lucrari de reabilitare 

poduri, podete si tuneluri de cale ferata - etapa II SRCF 

Timisoara – Lot 1 Poduri si Podete – SF: 

-km 19+553 linia Oravita - Anina 

1 - % de realizare Serviciu in derulare 

(68%) 

34  Consolidare terasament Km 24+850 - 24+950, Linia 

Caransebeș - Reșița (proiectare si executie) 
1 - % de realizare Obiectiv de investitii 

aflat in  curs de 

pregatire reluare 

procedura achizitie 

(0%) 
35  Reparație capitală zid de sprijin Km 9+050 - 9+200, Linia 131 

Oravița - Anina (proiectare si executie) 

1 - % de realizare Obiectiv de investitii 

aflat in  curs de 

pregatire reluare 

procedura achizitie 

(0%)   
36  Modernizare TN Km 60+308 in statia Resita Nord Cap X 

(proiectare si executie) 

1 - % de realizare Obiectiv de investitii 

aflat in faza de 

procedura de achizitie 

proiectare + executie 

(0%) 
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CAPITOLUL IV 

INVESTIŢII ŞI PROIECTE EUROPENE 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Creşterea ritmului anual de absorbţie a fondurilor europene     

1  Implementarea de proiecte finanțate prin Programul 

INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 

Serbia 
- 5 proiecte în implementare, în valoare de 4.042.167,63 euro 

 - nr. proiecte contractate 

- valoare proicte contractate 

A se vedea Anexa  

2  Implementarea de proiecte finanțate prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020 

- 72 proiecte în implementare, în valoare de 1.035.636.494,63 lei 

 - nr. proiecte contractate 

- valoare proicte contractate 

A se vedea Anexa  

3  Implementarea de proiecte finanțate prin Programul Național 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

- 82 proiecte în implementare, în valoare de 24.349.838,82 euro 

 - nr. proiecte contractate 

- valoare proicte contractate 

A se vedea Anexa  

4  Implementarea de proiecte finanțate prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare - ,,Fazarea proiectului sistem 

integrat de management al deşeurilor în Judeţul Caraş-Severin-

faza 2’’ aplicant Consiliul Judeţean Caraş-Severin 

1   

5  Implementarea de proiecte finanțate prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare - ,,Consolidarea și dotarea 

centrelor rezidențiale publice din Județul Caraș-Severin în 

vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID-19’’ 

aplicant Consiliul Judeţean Caraş-Severin 

1   

6  Implementarea de proiecte finanțate prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare - ,,Spital modular pentru 

consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19’’ aplicant Consiliul Judeţean Caraş-Severin 

1   

7  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare – ”Dotare A.T.I. Spital Orasenesc 

Moldova Noua”-  vloare totală 5.897.096,36 lei, aplicant Orașul 

Moldova Nouă 

1   

8  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 1   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

Competitivitate – ”Achiziționarea de echipamente IT în vederea 

desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2”-  

vloare totală 2.711.991,58 lei, aplicant Orașul Moldova Nouă 
9  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Regional – ”Extindere/dotarea infrastructurii UPU din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Reșița”, aplicant Județul Caraș-

Severin 

1   

10  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Regional – ” Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele 

mici si mijlocii din Romania”-  valoare totală 24.435.179,32 lei, 

aplicant Orașul Moldova Nouă 

1   

11  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Asistență Tehnică – ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare 

Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere 

școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patromoniu cu potențial turistic și infrastructura 

rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură”-  aplicant ADR Vest, parteneri: Județul 

Caraș-Severin, Orașul Moldova Nouă etc 

1   

12  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Asistență Tehnică – Sistem integrat de mobilitate urbana 

durabila in municipiul Caransebes : amenajarea pistelor pentru 

biciclete, moderizarea si optimizarea retelei de transport in 

comun si a infrastucturii conexe, aplicant Municipiul Caransebeș 

1   

13  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Asistență Tehnică – documentatiei tehnico-economice pentru 

investitia “Amenajare promenadă de-a lungul râului Bistra pe 

parte stângă, pe o lungime de cca 2 km si modernizare locuri de 

joaca pentru copii” si  depunerea unei cereri de finanțare pentru 

proiectul pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-

1   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

economice, aplicant Orașul Moldova Nouă 
14  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Capital Uman ”Dezvoltare durabilă, eficiență și reducere a 

birocrației în Județul Caraș-Severin” – aplicant Județul Caraș-

Severin 

1   

15  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Capital Uman ”Servicii publice partajate eficiente-continuarea 

simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei 

pentru cetateni prin digitalizarea serviciilor publice partajate in 

Municipiul Caransebeș”, aplicant Municipiul Caransebeș 

1   

16  Implementare proiect finanțat prin Programul Operaţional 

Capital Uman ”Servicii publice performante furnizate 

cetatenilor din municipiul Caransebeș” (obiectiv in continuare), 

aplicant Municipiul Caransebeș 

1   

17  Grant al Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic 

European (SEE) – programul RO CULTURA - Consolidare, 

restaurare si amenajare casa de cultura - Vila Elisabeta, aplicant 

Orașul Băile Herculane, în implementare 

1   

 Instituția  Prefectului – Județul Caraș-Severin, Serviciul Afaceri 

Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență 

   

 Diseminarea informațiilor privind programele cu finanțare 

externă inițiate și susținute de Uniunea Europeană și de alte 

organisme internaționale 

   

18  Desfășurarea de activități menite să conducă la cunoașterea de 

către autoritățile administrației publice locale, serviciile publice 

deconcentrate și de către cetățeni a programelor cu finanțare 

externă inițiate și susținute de Uniunea Europeană și de alte 

organisme internaționale (elaborare de adrese, informări, 

comunicate de presă etc.) 

permanent - nr. informări  

19  Elaborarea și transmiterea de buletine de informare cu privire la 

liniile de finanțare active și eligibile pentru unitățile 

administrativ teritoriale   

12/4 după caz  - nr. buletine de informare  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Atragerea autorităților administrației publice locale, a 

serviciilor publice deconcentrate și a societății civile în 

activități care au legătură cu afacerile europene 

   

20  Continuarea activității legate de relația instituției cu societatea 

civilă și participarea la programele societății civile în acest 

domeniu 

permanent - nr. acțiuni  

21  Susținerea, la cerere, a acțiunilor desfășurate de serviciile 

publice deconcentrate, respectiv de către autoritățile 

administrației publice locale în domeniul afacerilor europene 

la solicitare   

 Monitorizarea fondurilor europene atrase la nivel de județ    

22  Monitorizarea  modului de implementare a unor programe cu 

finanțare europeană precum și elaborarea de note de informare 

către conducerea instituției cu privire la stadiul acestora 

2 - nr. monitorizări  

23  Elaborarea și transmiterea de adrese informative cu privire la 

liniile de finanțare active și eligibile pentru UAT  

permanent - nr. adrese  

 Creșterea capacității de absorbție a fondurilor comunitare și 

naționale la nivelul autorităților locale și județene 

   

24  Depunerea și derularea de proiecte în calitate de inițiator, 

partener sau colaborator, cu solicitarea acordului prealabil al 

MAI, atunci când este cazul 

2 - nr. proiecte derulate Cu condiția existenței unei 

surse de finanțare și a 

asigurării eligibilității 

instituției prefectului 

25  Asigurarea monitorizării POAD (pachete de igienă, pachete cu 

produse alimentare, tichete sociale educaționale - OUG 

nr.133/2020, tichete sociale pentru persoane vârstnice - OUG 

nr.115/2020), Programul pentru școli al României 2017-2023, 

Programul „Masă Caldă” în școli, Programul „Copii în 

Grădiniță”, programele de construcții de locuințe sociale și de 

locuințe pentru tineret, etc.  Realizarea de studii/rapoarte/note de 

informare către prefect și informări la MAI, MADR, MDLPA, 

MFE, după caz 

permanent - nr. adrese 

- nr. raportări finale 

- nr. monitorizări stocuri 

- nr. comunicate de presă 

 

26  Identificarea împreună cu serviciile publice deconcentrate a 

necesităților acestora și susțin atragerea în acest sens de fonduri 

europene 

la solicitare   
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CAPITOLUL V 

ECONOMIE 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Economie    

 Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Serviciul Afaceri 

Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență 

   

1  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 

4 - nr. SC care completează 

formularul de anchetă 

economică 

 

2  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 

12 - nr. monitorizări  

 Resurse minerale    

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Arhitect Șef    

  Întocmirea de documentaţii geologico-tehnice    

3  Calcul, raportare și plată trimestrială a redevenței miniere 

datorate bugetului de stat pentru Licențele administrate 

4   

4  Elaborarea şi transmiterea rapoartelor trimestriale privind 

activitatea minieră pentru Licenţele administrate. 

4   

5  Elaborarea şi înaintarea în vederea avizării a Programului de 

explorare prin exploatare experimentală a calcarului din perimetrul 

Ocna de Fier şi a Proiectului tehnic pentru refacerea mediului 

afectat de exploatare. 

1   

6  Elaborarea şi înaintarea Raportului geologic de explorare prin 

exploatare experimentală a calcarului din perimetrul Ocna de  

Fier, din anul anterior   

1   

7  Elaborarea şi înaintarea în vederea avizării a Programului de 

explorare prin exploatare experimentală cu îmbuteliere a apei 

minerale din perimetrul Calina și a Proiectului tehnic pentru 

refacerea mediului afectat de exploatare 

1   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

8  Elaborarea şi înaintarea Raportului geologic de explorare prin 

exploatare experimentală cu îmbuteliere a apei minerale din 

perimetrul Calina, în anul anterior 

1   

 Monitorizarea activităţilor de explorare/exploatare    

9  Monitorizarea permanentă a activităţii asociaţilor Consiliului 

Judeţean la licenţele în derulare în vederea respectării Normelor  

de exploatare rațională și protecția zăcămintelor de resurse 

minerale 

permanent 

 

  

 

 

CAPITOLUL VI 

ANTREPRENORIAT ŞI TURISM 
 

Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Protecția consumatorilor    

 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-

Severin 

   

 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 

   

1  Organizarea şi desfăşurarea de tematici de control la nivel 

judeţean, zonal şi la nivel naţional pentru evaluarea riscului 

produselor potenţial periculoase 

permanent - nr. de acțiuni de control,  

- nr. PVC, 

- nr. PVCC, 

- nr. PVPP, 

- nr. amenzi contravenționale 

aplicate, lei  

- valoare totală amenzi 

încasate 

 

2  Acţiuni de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor 

care au determinat măsurile stabilite, inclusiv prin schimbul 

 

permanent - nr. acțiuni de control, 

- opriri definitive de la  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

rapid de informaţii între structurile teritoriale şi prin 

verificarea măsurilor stabilite prin documentele de control 

comercializare a produselor 

cu abateri, 

- opriri temporare de la 

comercializare a produselor 

cu abateri 

3  Organizarea şedinţelor Consiliului Consultativ Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor (CCJPC) conform programelor de 

activitate ale acestui organism  

4 - nr. ședințe Trimestrial se 

organizează şedinţe 

ale CCJPC   

4  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 

permanent - nr. de acțiuni în colaborare 

cu alte instituţii 
 

5  Verificarea îndeplinirii condiţiilor în baza cărora au fost 

autorizaţi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu 

metale preţioase 

când este cazul - nr. acțiuni verificare  

 Soluţionarea cu celeritate a petiţiilor consumatorilor şi 

asociaţiilor acestora 

   

6  Îmbunătăţirea modalităţilor de primire, soluţionare şi 

informare a petiţionarului prin creşterea procentului de petiţii 

soluţionate din cele înregistrate 

permanent - nr. de reclamații înregistrate 

- nr. de reclamații soluționate 

 

 Creşterea nivelului de informare / educare a 

consumatorilor 

   

7  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 

permanent - nr. de acţiuni de informare 

şi educare a consumatorilor  

- nr. de conferinţe de presă 

 

 Serviciul Județean de Metrologie Legală Caraș-Severin    

 Controlul metrologic prin  inspecţii si  testări  inopinate-

controlul  mijloacelor de măsurare si controlul  

măsurarilor, efectuate  cu mijloace  de  măsurare  din  

domenii de interes  public  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

8  Controlul metrologic prin  inspecţii si  testări  inopinate-

controlul  mijloacelor de măsurare si controlul  măsurarilor 

utilizate  la :  

a.tranzacţii comerciale(vânzări, cumpărări  si schimburi de 

mărfuri, produse si servicii  ale caror  valori sunt determinate  

pe baza de măsurări); 

 b. 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);  

c. stabilirea unor impozite, taxe, tarife, prime, amenzi, 

remuneraţii; 

d. determinări oficiale de stocuri din gestiune pe bază de 

măsurări; 

e. determinarea valorilor unor mărimi necesare pentru 

aplicarea unor normative oficiale cu caracter obligatoriu 

(vamale, fiscale, poştale, geodezice si de cadastru, expertize 

judiciare, controale oficiale); 

f. preambalarea si dozarea produselor destinate vânzarii ; 

g. determinarea valorilor unor mărimi ce afectează  integritatea 

cetăţenilor      

permanent - nr. controale metrologice 

prin inspecţii şi testări  

inopinate,  

- nr. mijloace de măsurare de 

interes public controlate, 

- nr. procese verbale de 

control metrologic 

 

 Asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor efectuate 

cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic 

legal, prin verificări metrologice 

   

9  Verificari metrologice  ale mijloacelor de măsurare ale 

agentilor economici şi persoanelor fizice, care utilizează 

mijloace de măsurare de interes public  

permanent - nr. activități de control  

asupra mijloacelor  de  

măsurare, prin verificări  

metrologice  

 

10  Etalonări ale etaloanelor S.J.M.L. Caraş-Severin şi ale  

agenţilor economici care fac verificări ale mijloacelor de 

măsurare supuse controlului metrologic legal 

permanent - nr. etalonări  

 Control metrologic legal la preambalatorii de produse 

destinate vânzării in cantităţii nominale, unitare si 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

constante, preambalări efectuate  in funcţie  de  masă si 

volum 

11  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 

permanent - nr. controale metrologice,  

- nr. testări  
 

 Autorizarea/ avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru 

activităţile de verificare, reparare şi montare  de mijloace 

de  măsurare  de interes  public 

   

12  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 

permanent - nr. solictări pentru 

autorizarea laboratoarelor, 

- nr. cereri pentru evaluări  în 

vedrea obţinerii avizelor 

pentru desfăşurarea 

activităţilor cu  mijloace de  

măsurare  de interes,   

- nr. avize de montare 

acordate 

 

 Supraveghere metrologică a activităţilor autorizate/ 

avizate (repararea, verificarea,  montarea mijloacelor de 

măsurare de interes public) 

   

13  Reevaluarea periodica a condiţiilor in baza cărora au fost 

acordate autorizatiile/avizele 

permanent - nr.  reevaluări la operatori 

economici  
 

14  Testări ale mijloacelor de măsurare verificate metrologic in 

laboratoare de metrologie autorizate 

permanent - nr. activitati de  

supraveghere a laboratoarelor  

autorizate, 

- nr. mijloace de măsurare 

testate 

 

 Supravegherea pieţei pentru mijloacele de măsurare 

folosite in domenii de interes public 

   

15  Supravegherea si controlul introducerii pe piaţă si/sau punerii 

in  funcţiune a mijloacelor de mǎsurare şi dispozitivelor 

permanent - nr. controale metrologice 

prin inspecţii şi testări 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

auxiliare ale acestora, prevăzute in  normele de metrologie 

legală CEE(Comunitatea Economica Europeană) 

inopinate asupra măsurărilor 

şi mijloacelor de măsurare, 

- nr. activități de control  

asupra mijloacelor de  

măsurare prin verificări  

metrologice 

 Asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor efectuate 

cu mijloace de măsurare care nu sunt supuse controlului  

metrologic legal 

   

16  Etalonări ale mijloacelor de măsurare nesupuse controlului 

metrologic legal 

permanent - nr. etalonări efectuate  

17  Atestarea laboratoarelor care efectuează etalonări ale ale 

mijloacelor de măsurare nesupuse controlului metrologic legal 

permanent - nr. etalonări efectuate  

 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 

   

18  Evaluarea agenţilor economici in vederea obţinerii 

autorizatiilor/avizelor/atestatelor, se face impunând agenţilor 

economici implementarea Sistemului de management al 

calității 

permanent   

 Turism    

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Patrimoniu    

 Promovarea turisnmului cărășan    

19  Inventarierea resurselor turistice (identificarea / actualizarea 

obiectivelor turistice aferente zonelor de responsabilitate ale 

autorităților locale, stabilirea listei cu obiectivele prioritare ce 

urmează a fi promovate) 

permanent - nr. obiective stabilite pt. 

promovare 

 

20  Actualizarea bazei de date, care cuprinde evidența structurilor 

de primire turistică a județului  (cazare și alimentație publică) 

permanent - nr. prelucrări  

21  Realizarea de materiale de promovare turistică a județului – 

stabilire zone/obiective cu cel mai mare potențial de creștere 

permanent - nr. obiective propuse a fi 

promovate anual 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

turistică 

22  Actualizarea periodică, prin  transmiterea materialelor de 

promovare pentru site-ul http://turism.cjcs.ro, precum și prin 

intermediul platformei Visit Caraș-Severin, intensificarea 

promovării prin intermediul canalelor social-media  

permanent - nr. actualizări/postări   

23  Participări la acțiuni în județ, târguri naționale și 

internaționale: 

- Târgul de Turism al României, București, ediția de primăvară 

și toamnă, 

- Târguri externe, 

- Evenimente turistice 

permanent - nr. participări la târguri 

 

 

24  Acordarea de asistență de specialitate UAT care au arondate 

stațiuni turistice, în vederea întocmirii documentației necesare 

atestării stațiunilor turistice de interes local și național 

permanent - nr. solicitări  

 

 

    CAPITOLUL VII 

ENERGIE 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 E-Distribuție Banat – Unitatea Teritorială Caraș-Severin    

 Dezvoltarea şi modernizarea reţelelor şi echipamentelor 

electrice  

   

1  Modernizări LEA MT - 16 km  permanent - km   

2  Injecții de putere/posturi de transformare permanent - bucăți  
3  Modernizări LEA JT - 24 km permanent - km   

4  Modernizări LES JT - 2 km permanent - km  
 

 

 

 

http://turism.cjcs.ro/
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    CAPITOLUL VII 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Agricultură    

 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş- Severin                                

 Implementarea politicilor de conservare a fondului 

funciar 

   

1  Verificarea documentaţiei privind scoaterea din circuitul 

agricol şi întocmirea deciziei de scoaterea din circuitul 

agricol 

permanent - nr. decizii de scoaterea din 

circuitul agricol 

 

2  Întocmirea Situaţiei Statistice a Terenurilor, pe grupe de 

producători şi categorii de folosinţă 

1 - nr. situații  

 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 

permanent - nr. operatori înregistrați în 

agricultura ecologică 

 

4  Verificarea documentațoiei în vederea atestării produselor 

tradiționale de către MADR 

permanent - nr. documentații verificate  

 Asigurarea securităţii alimentare prin creşterea, 

diversificarea producţiei agricole vegetale şi 

îmbunătăţirea sistemului de stastistică agricolă 

   

5  Centralizarea informaţiilor privind cantităţile de grâu, 

porumb, orz, orzoaică, floarea soarelui, rapiţă depozitate, 

cantităţile valorificate şi transmiterea lor la MADR 

12 - nr. situații transmise  

6  Întocmirea Situaţiei Statistice AGR 2A privind suprafaţa 

productivă de primăvară în anul 2022 

1 

 

- nr. situații Se realizează în luna 

iunie 

7  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 2022 

1 

 

- nr. situații Se realizează în luna 

decembrie 

8  Completarea, actualizarea şi implementarea  programului IT permanent   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

de administrare a Registrului Plantaţiilor Viticole 

9  Efectuare modificări în Sistemul Informatic Naţional al Viei 

si Vinului. 

permanent   

10  Propuneri pentru calcularea normelor de venit pe suprafaţă 

pentru categoriile de produse vegetale şi animale. 

1   

11  Propuneri  preţuri medii ale produselor agricole pe care le 

transmit consiliului judeţean, potrivit art. 84 alin.(5) din 

Legea nr.227 - Codul fiscal 

1   

12  Emitere aviz  final necesar încheierii contractului de vânzare 

pentru terenurile agricole situate în extravilan cu suprafaţă 

de pănă la 30 de hectare inclusiv 

permanent - nr. avize finale  necesare 

înstrăinării terenului 

 

13  Eliberare autorizaţie tăiere nuc permanent - nr. autorizații   

14  Eliberare autorizaţie de depozit cereale permanent - nr. autorizații  

15  Eliberare autorizaţie pentru cultivarea plantelor ce conțin 

substanțe stupefiante și psihotrope, destinate utilizării în 

industrie și/sau alimentație 

permanent - nr. autorizații  

16  Eliberare autorizaţie pentru cultivarea tutunului permanent - nr. autorizații  

17  Eliberare autorizaţie pentru cultivarea plantelor modificate 

genetic 
permanent - nr. autorizații  

18  Eliberare certificat abilitare îngrășăminte permanent - nr. autorizații  

19  Eliberare autorizaţie de plantare pomi fructiferi permanent - nr. autorizații  

20  Eliberare autorizaţie pentru defrișarea plantației de pomi 

fructiferi 

permanent - nr. autorizații  

21  Eliberare decizie privind schimbarea categoriei de folosință permanent - nr. decizii  

22  Emitere avize consultative în vederea eliberarii atestatului de 

producator, conform  Legii 145/2014  

permanent - nr. avize  

23  Ajutor de minimis pentru programul de susținere pentru 

produse deficitare, legume în spații protejate – sere și solarii, 

pentru anul 2022 

1   

24  Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere 

a producției de usturoi, pentru anul 2022 

 

1   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

25  Ajutor de minimis pentru sectorul apicol  

2022 

1   

 Urmărirea evoluţiei efectivelor de animale şi a 

producţiilor zootehnice 

   

26  Evoluţia structurii dimensionale a efectivelor de animale, pe 

specii şi categorii. 

12   

27  Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere   

a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau 

    Mangalița în vederea producerii cărnii de porc 

1   

 Organizarea de cursuri de instruire şi formare 

profesională 

   

28  Organizarea de cursuri de formare profesională în meseriile 

de: ”Lucrător în cultura plantelor”, ”Lucrător în creşterea 

animalelor”, ”Apicultor”, ”Pomicultor” 

permanent - nr. cursuri organizate 

- nr. absolvenți 

 

29  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 2020 – 2024 

pentru implementarea angajamentelor de agro-mediu, climă 

şi agricultură ecologică în cadrul M.10, M.11, M.13 

permanent - nr. instruiri 

- nr. participanți 

 

 Acordarea de consultanţă pentru accesarea măsurilor 

PNDR 2020-2024 

   

30  Organizarea activităţii de consiliere şi asistenţă tehnică de 

specialitate pentru elaborarea proiectelor de accesare a 

fondurilor europene, dosarelor de plăţi pentru proiectele 

aflate în perioada de finanţare 

permanent   

 Diseminarea informaţiilor cu caracter tehnic şi ştiinţific 

şi realizarea transferului de informaţii către fermieri 

   

31  Acordarea asistenţei informaţionale, tehnică, logistică şi 

legislativă privind creşterea şi diversificarea speciilor şi 

producţiilor animaliere 

permanent   

32  Consultanţă tehnică pentru crescătorii de animale, elaborarea 

de reţete furajere pe specii şi categorii 

permanent   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

33  Promovarea în teritoriu a măsurilor de susţinere a 

crescătorilor de animale (subvenţii, ajutoare de minimis) 

permanent   

34  Realizarea de materiale audio-video, emisiuni radiofonice şi 

de televiziune cu tematică agricolă, publicarea de articole în 

presa scrisă şi electrionică 

permanent   

 Eficientizarea activităţii Inspecţiei de Stat    

35  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 

permanent - nr. pieţe agroalimentare 

verificate 

 

36  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 

permanent - nr. certificate de 

conformitate eliberate 

 

37  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.  

permanent - nr. spaţii autorizate   

38  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 

produselor vitivinicole comercializate sub formă 

neîmbuteliată.  

Prelevare de probe şi transmitere spre analiză la unul din 

laboratoarele din subordinea MADR 

permanent - nr. documente avizate;  

- nr. probe prelevate  

 

39  Respectarea prevederilor legale privind etichetarea şi 

ambalarea vinurilor şi a altor produse vitivinicole aflate în 

permanent - nr. agenţi economici  

controlați 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

reţeaua comercială 

40  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 

permanent - nr. declaraţii de stocuri  

depuse 

 

41  Verificarea folosirii sării iodate la fabricarea păinii şi 

produselor de panificaţie conform prevederilor 

H.G.nr.1904/2006 pentru modificarea H.G.568/2002 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

42  Verificarea în structurile de vânzare cu amănuntul a 

respectării afişajului obligatoriu la comercializarea păinii şi 

produselor de panificaţie, conform OUG.12/2006 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

43  Verificarea autenticității datelor înscrise în rapoartele anuale 

ale donatorilor și receptorilor cu referire la vânzarea 

produselor alimentare donate de operatorii economici către 

receptori, conform Legii nr.217/2016 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

44  Verificarea în structurile de vânzare cu amănuntul a 

respectării regimului de marcare, clasificare, ambalare şi 

comercializare a ouălor 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

45  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 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

46  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 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

47  Verificarea existenţei autorizaţiilor pentru spaţiile de 

depozitare a produselor agricole şi identificarea celor care 

funcţionează făra a avea spaţii de depozitare autorizate 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

48  Verificarea modului de respectare a prevederilor OUG 67 

/2008 şi a Ordinului MADR nr.445/2008 de către unităţile de 

raportare (SIPPA) 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

49  Urmărirea respectării de către OIC  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 

permanent   

50  Verificarea operatorilor din eşantionul supus controlului, 

stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 

895/2016 

permanent - nr. operatori controlați  

51  Inventarierea suprafeţelor cultivate cu plante modificate 

genetic şi întocmirea bazei de date a cultivatorilor de plante 

OMG in anul 2022 

permanent - nr. ha cultivate  

52  Verificarea suprafeţelor cultivate  cu porumb OMG şi soia 

convenţională 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

53  Urmarirea modului de ambalare si etichetare a 

ingrăşămintelor chimice conform legislaţiei în vigoare, 

precum si a fişei tehnice de securitate emisă de producător 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

54  Verificarea culturilor de mac, cânepă şi tutun înscrise în 

Registrul DAJ Caraş- Severin 

permanent - nr. agenţi economici 

controlați 

 

 Alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru srijinirea 

producătorilor agricoli prin diferite măsuri 

   

55  Acordarea de sprijin din fondurile Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale pentru Oficiile de Studii Pedologice și 

Agrochimice  pentru finanțarea studiilor    pedologice și 

agrochimice   necesare realizării și reactualizării  Sistemului 

național de monitorizare sol- teren  precum și finanțarea 

studiilor  pedologice și agrochimice  elaborate pentru 

întocmirea planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor 

agropedoameliorative, pentru realizarea  amenajamentelor  

pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, conform 

Ordinului MADR 278 / 2011 și HG. 214/2017 

permanent - valoare fonduri acordate  

 Agenția de Plăți și Intgervenție pentru Agricultură – Centrul 

Județean Caraș-Severin 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin 

programe şi bugete multianuale 

   

56  Efectuarea plăţilor directe 2022, independent de nivelul 

producţiei aplicând schema de plată unică pe suprafaţă 

(SAPS) 

permanent/program - nr. cereri unice de plată 

preluate, 

- nr. cereri unice de plată 

autorizate la plata / ha, 

- total suma autorizata plata 

finala  

 

57  Efectuarea controlului asupra cererilor de acordare a plăţilor 

directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) 

permanent/program - nr. fermieri controlati / nr. 

parcele / ha 

 

 

58  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 

permanent/program - nr. solicitări preluate  

59  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 

permanent/program - nr. controale pe teren 

efectuate  

 

60  Aducerea la cunoştinţa producătorilor a primelor şi 

subvenţiilor la produsele şi cantităţile la care se vor aplica 

măsuri de intervenţie, precum şi distribuţia acestora 

permanent/program   

61  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 

permanent/program - nr. solicitări preluate  

62  Efectuarea  plăţilor pentru măsurile de agromediu, acordate permanent/program - nr. solicitări preluate  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

in schimbul beneficiilor de mediu aduse de fermieri pentru 

pastrarea in principal a agriculturii traditionale 

 Sprijinirea productiei agricole prin măsuri de piaţă si 

alte forme de sprijin 

   

63  Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 

2017-2023  

permanent/program - nr. cereri depuse  

 
 

64  Aplicarea prevederilor titlului XI Renta viagera agricola  permanent/program - nr. carnete vizate, 

- valoare  
 

65  Aplicarea prevederilor Măsurii 14 plati in favoarea 

bunastarii animalelor  

permanent/program - nr. cereri depuse  

 

 

66  Aplicarea Programului National Apicol permanent/program - nr. cereri depuse   

67  Acordarea ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de 

animale  

permanent/program - nr. cereri depuse  

 

 

68  Acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in 

agricultura 

permanent/program - nr. cereri depuse  

 

 

69  Aplicarea Măsurii 15 – schemă ajutor de stat – servicii de 

silvomediu, climatice și conservare a pădurii  

permanent/program - nr. cereri depuse   

 Oficiul Fitosanitar Caraş –Severin    

 Coordonarea activității fitosanitare     

70  Controlul fitosanitar al produselor destinate exportului si 

eliberarea certificatelor fitosanitare 

la solicitarea beneficiarului - nr. controale  

71  Controlul fitosanitar in vederea depistarii organismelor de 

carantina din:    

- culturi de câmp – 350 ha 

- plantatii pomicole – 250 ha 

- spatii de depozitare – 200 to 

 - sere și solarii – 200 ha                                     

permanent 

 

 

 

 

 

- ha  

- ha 

- tone 

- ha 

 

72  Efectuarea de sondaje pentru urmarirea apariției și evoluției 

unor boli și dăunatori, la culturile agricole. În funcție de 

pericolul pe care il reprezintă, se vor emite Buletine de 

avertizare, în vederea efectuării de tratamente fitosanitare, 

pentru prevenirea și combaterea acestora –22 buletine de 

permanent - nr. buletine de avertizare 

emise 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

avertizare 

73  Planul de monitorizare: 

a) monitorizare Diabrotica virgifera                                         

b) monitorizare cartofi consum: 

 - 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     

r)  monitorizare xilella  fastidiosa 

s)  monitorizare xylophilus  ampelinus 

ș)  monitorizare aromia bungii   
t)  monitorizare agrilus planipennis 

ț)  monitorizare anthomonas eugenii 

u)  monitorizare anoplophora spp    

permanent - nr. monitorizări la 

organisme de carantină 

fitosanitară   

 

74  Prelevare probe tuberculi de cartofi consum, conform 

Programului de monitorizare fitosanitara a organismelor de 

carantină dăunătoare cartofului,  campania  2021-2022 - se 

vor preleva 25 de  probe  de  tuberculi  cartofi  pentru  

consum și expedierea la Laboratorul Central Fitosanitar, în  

vederea analizării pentru depistarea bacteriozelor de  

permanent - nr. probe de tuberculi 

cartofi pentru consum 

prelevate 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

carantină fitosanitară dăunătoare culturii cartofului 

(Clavibacter michiganensis spp. Sepedonicus și Ralstonia 

solanacearum) 

75  Prelevarea de probe de sol din parcelele unde au fost  

cultivați cartofi de consum, conform Programului  de  

monitorizare fitosanitara a organismelor de carantină 

dăunătoare cartofului, campania 2020-2021 - se vor preleva   

25 de probe de sol, care vor fi expediate la Laboratorul  

Central Fitosanitar, în vederea analizării  pentru depistarea 

nematozilor cu chiști ai cartofului (Globodera rostochiensis  

și Globodera pallida) 

permanent - nr. probe de sol prelevate  

76  Prelevarea de probe produse de protecția plantelor și  

trimiterea lor la Laboratorul pentru Controlul Calității  

Pesticidelor Olt, în vederea monitorizării calității  acestora - 

se vor preleva și expedia la laborator un  număr de 5 probe 

permanent - nr. probe produse de 

protecția plantelor prelevate 

 

77  Prelevarea de probe de produse vegetale, in vederea  

monitorizarii reiduurilor de pesticide - se vor preleva   50 

probe, care se vor expedia la laboratorul de reziduri pentru 

analize  

permanent - nr. probe de produse 

vegetale prelevate 

 

78  Autorizarea agentilor economici in vederea executarii 

activitatilor de comercializare, prestare de servicii si utilizare 

a produselor de uz fitosanitar omologate in Romania 

la solicitarea beneficiarului - nr. agenți economici 

autorizați   

 

79  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 – 39 autorizații vizate 

permanent - nr. autorizații vizate    

80  Inspectii la comerciantii, prestatorii de servicii și  utilizatorii 

de produse de protectia plantelor din judet,  pentru a verifica 

modul in care se respecta legislația  privind comercializarea, 

prestarea de servicii si  utilizarea produselor de protectia 

plantelor  

 

60 

 

- nr inspecții  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

81  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 

la solicitarea beneficiarului - nr. certificate eliberate  

82  Vizarea pe anul 2022 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 – 15 

certificate vizate 

permanent - nr. certificate vizate  

83  Înregistrarea agenților economici, conform ISPM-15 – 

programul de conformitate fitosanitare al ambalajului din 

lemn 

la solicitarea beneficiarului - nr. agenți economici 

înregistrați 

 

84  Reînnoirea angajamentelor pe anul 2022, la agenții 

economici, înregistraţi conform ISPM-15 – programul de 

conformitate fitosanitare al ambalajului din lemn – 8 agenți 

economici 

permanent - nr. angajamente reînnoite  

85  Inspecții privind verificarea respectării de către  fermieri a 

cerinței legale în materie de gestionare ,,SMR 10 – 

Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor”   

permanent - nr. inspecții  

 Zootehnie    

 Directia Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

Caraș-Severin 

   

 Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale    

86  Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a 

bolilor la animale 

- 2.303 nr. probe PPC  

- 2.603 nr. probe PPA  

- 1.303 nr. probe AIE  

- 1.008 nr. probe Bluetongue  

- 25.000 nr. probe TBC 

permanent  

 

- nr. probe PPC  

- nr. probe PPA  

- nr. probe AIE  

- nr. probe Bluetongue  

- nr. probe TBC  

 

87  Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor tumorale 

- 18.000 nr. probe Leucoză Enzootică Bovină 

permanent - nr. probe Leucoză 

Enzootică Bovină  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 
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Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

- 17.500 nr. probe Bruceloză Bovină 

- 17.700 nr. probe Bruceloză Ovină și Caprină 

- nr. probe Bruceloză Bovină 

- nr. probe Bruceloză Ovină 

și Caprină 

88  Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de 

antecedentele epizootice la animale 

- 656 capete supraveghere pentru Scrapie 

permanent - nr. capete supraveghere 

pentru Scrapie  

 

89  Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli 

transmisibile, zoonoze şi emergente la animale 

- 10 capete supraveghere si control 

permanent - nr. capete supraveghere si 

control  

 

90  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 

- 10 unități  

- 100 probe 

permanent - nr. unități  

- nr. probe 

 

91  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 

- 20 unități 

permanent - nr. unități  

92  Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele 

boli la animale, antrax, boala de Newcastle, turbarea 

- 18.000.000 capete Boala de Newcastle  

-  28.500 capete Turbare 

- 297.000 capete Antrax 

permanent - nr. capete Boala de 

Newcastle  

-  nr. capete Turbare 

- nr. capete Antrax 

 

93  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 

permanent - nr. controale  
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Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 
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Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

si monitorizarea anumitor boli ale animalelor si a anumitor 

zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2012 şi 

următorii ani 

- 20 controale 

 Expertiza sanitară veterinară a furajelor    

94  Controale în unități – 12 unități permanent - nr. unități controlate  

95  Recoltari probe si analizarea lor in laborator – 110 probe permanent - nr. probe  

 Supravegherea sanitară veterinară a unităţilor care 

produc, depozitează şi comercializează produse 

medicinale veterinare 

   

96  Controale in unităţile care produc, depozitează şi 

comercializează produse medicinale veterinare 

Controale: 

- 2 depozite 

- 22 farmacii 

- 10 cabinete 

- 12 CSV 

- 12 ferme 

- 3 FNC 

permanent Controale: 

 - nr. depozite 

- nr. farmacii 

- nr. cabinete 

- nr. CSV 

- nr. ferme 

- nr. FNC 

 

 Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi 

caprinelor 

   

97  Controale privind identificarea şi înregistrarea suinelor, 

ovinelor şi caprinelor - 205 controale 

permanent - nr. controale  

 Siguranța alimentelor de origine animală și nonanimală    

98  Expertiza sanitară veterinară pe întreg lanţul alimentar – 466 

probe Siguranța alimentelor 

permanent - nr. probe Siguranța 

alimentelor 

 

99  Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar sau 

înregistrate sanitar-veterinar 

- 5.149 controale Siguranța alimentelor 

permanent - nr. controale Siguranța 

alimentelor 

 

100  Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei 

operaţiunilor de igienizare în obiectivele supuse controlului 

sanitar veterinar 

permanent - nr. probe Siguranța 

alimentelor 
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Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

- 99 probe Siguranța alimentelor 

101  Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, 

furaje şi apă, determinarea nivelurilor de contaminare 

radioactivă 

- 140 probe Siguranța alimentelor 

permanent - nr. probe Siguranța 

alimentelor 

 

 Oficiul Județean de Zootehnie Caraș-Severin     

 Coordonarea activităţii de ameliorare şi reproducţie în 

zootehnie 

   

102   Elaborarea, verificarea si avizarea  programelor de montă şi 

produşi  pe specii si categorii de animale 

1  Acțiunea se realizează în 

luna ianuarie  

103  Coordonarea activităţii de ameliorare şi reproducţie, 

implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare în teritoriu 

şi organizarea inspecţiei de stat în domeniu 

permanent   

104  Inspecţia de stat, monitorizarea şi îndrumarea activităţilor la 

nivel de PIAV privind conducerea corectă şi la zi  a 

evidenţelor zootehnice primare 

permanent - nr. inspecţii la punctele de 

însămânţări artificiale la 

bovine  

 

105  Inspecţia de stat, monitorizarea şi îndrumarea privind 

organizarea şi desfăşurarea montei naturale şi combaterea 

montei clandestine prin folosirea reproducătorilor autorizaţi 

permanent - campanie de informare 

prvind monta naturală 

autorizată, la nivel de 

primării, asociaţii, târguri de 

animale 

 

106  Monitorizarea şi transmiterea situaţiilor lunare de 

reproducţie, ameliorare şi inspecţie 

permanent -  situaţii la toate speciile de 

animale, 

- situaţii de reproducţie,  

- situaţii privind COP 

 

107  Evaluarea anuală a operatorilor însamantatori dupa 

rezultatele activităţii din anul precedent 

1 -  evaluare operatori 

însămânțători  

Acțiunea se realizează 

în luna aprilie 

108  Completarea, distribuirea paşapoartelor la proprietari, 

actualizarea permanentă a bazei de date SIIE, 

individualizarea şi identificarea ecvideelor 

permanent - nr. paşapoarte de ecvidee 

distribuite 

 

109  Bonitarea şi clasarea taurilor şi armăsarilor folosiţi la M.N. 

eliberarea autorizaţiilor de montă pentru reproducători şi a 

permanent - nr. tauri autorizați  
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Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 
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autorizaţiilor de funcţionare pentru staţiunile şi punctele de 

montă comunale. 

 

110  Bonitarea şi clasarea berbecilor şi ţapilor folosiţi la montă 

naturală. Eliberarea autorizaţiilor pentru berbeci şi ţapi 

folosiţi la montă naturală 

permanent - nr. berbeci autorizați   

111   Identificarea stupinelor şi stupilor în sistem unitar conform 

OM  nr. 251/2017 

la solicitare - nr. stupine şi stupi 

dentificate 

 

112  Inspecţia de stat şi controlul de toamnă al stupinelor de 

multiplicare 

la solicitare - nr. stupine acreditate Dacă vor exista solicitări 

pentru acreditarea 

stupinelor de multiplicare, 

se vor acorda potrivit 

normelor în vigoare 

113  Inspecţia controlului oficial al performanţelor la bovine, 

ovine, caprine - inspecţii la cele 590 exploataţii de bovine cu 

un efectiv de 7.296 capete și 201 exploatații de ovine și 

caprine cu un efectiv de 66.714 capete, cuprinse în controlul 

oficial 

permanent  - nr inspecții  

114  Controale în târguri şi oboare privind identificarea  şi 

individualizarea animalelor precum şi monitorizarea mişcării 

animalelor de reproducţie 

permanent - nr controale     

115  Efectuarea controlului la exploatatiile din esantionul de 

control ANTZ, SCZ, P8-M10 si introducere datelor în sistem 

- - nr. controale   

116  Colaborarea cu scolile de operatori insamantatori pentru 

trimiterea la scolarizare a doritorilor în a practica aceasta 

meserie 

permanent   

 Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin, Seviciul 

Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență 

   

117  Activităţi legate de evaluarea şi stabilirea sumelor pentru 

pierderile suferite de proprietarii de animale bolnave 

permanet  - nr. Ordine Prefect 

despăgubire proprietari 

 

 Îmbunătățiri funciare    

 Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare     
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Caraș-Severin 

 Exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de 

îmbunătăţiri funciare din administrare  

   

118  Decolmatarea canalelor de desecare şi combaterea eroziunii 

solului şi repararea construcţiilor hidrotehnice (podeţe 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 

publice) 

permanent - mc decolmatare 

- nr. podete reparate  

- nr. căderi de piatră reparate  

- nr. subtraversări de diguri 

cu clapeți metalici reparate  

- nr. baraje de apărare pentru 

acumulări nepermanente  

Lucrările se vor realiza cu 

terți constructori în limita 

fondurilor bugetare alocate 

119  Distrugerea vegetaţiei ierboase, acvatice şi lemnoase de pe 

canale şi baraje din pământ cu rol de apărare  

permanent  - mp vegetație ierboasă 

distrugere  

Lucrările se vor executata 

cu personal propriu 

120  Deblocarea canalelor şi a construcţiilor hidrotehnice de pe 

canale pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apei  

permanent - mc săpătură manuală  Lucrările se vor executata 

cu personal propriu 

121  Urmărirea comportării barajelor din pământ şi 

supravegherea acestora în timpul viiturilor 

permanent - nr baraje  

 

 

122  Supravegherea, verificarea şi recepţia lucrărilor executate 

pe parcursul anului 2022 pentru lucrările de întreţinere şi 

reparaţii executate cu terţii 

permanent - nr. CH-uri  

- mc decolmatare  

În funcție de lucrările 

executate cu terții și în 

limita fondurilor bugetare 

alocate  

 Emiterea avizelor tehnice şi de specialitate în vederea 

construirii în amenajările de îmbunătăţiri funciare 

   

123  Verificarea documentaţiilor şi eliberarea avizelor tehnice şi 

de specialitate la lucrările suplimentare ce se execută în 

amenajările de îmbunătăţiri funciare 

permanent - nr. documentații  

124  Eliberarea avizelor tehnice pentru scoaterile din circuitul 

agricol pentru construcţiile care se amplasează în 

amenajările de îmbunătăţiri funciare, dar şi în afara 

acestora 

permanent - nr. avize   

125  Încheiere de contracte pentru evacuarea apelor pluviale, 

menajere şi industriale uzate în infrastructura de 

îmbunătăţiri funciare 

permanent - nr. contracte încheiate    

126  Înştiinţarea autorităţilor locale în vederea luării măsurilor permanent   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

legale privind: 

- poluarea zonelor amenajate cu lucrări de IF şi a zonelor 

de protecţie a acestor lucrări 

- evacuarea apelor pluviale şi menajere din activitatea 

industrială din amenajările de IF 

- deversarea apelor uzate şi menajere ale reţelelor de 

amenajare ale localităţilor sau ale altor obiective 

industriale 

  Pregătirea şi reactualizarea planurilor de apărare 

împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 

periculoase şi a accidentelor la construcţiile 

hidrotehnice 

   

127  Reactualizarea și punerea în aplicare a planurilor de 

apărare în cazuri de calamităţi                                                             

permanent - nr. planuri de apărare 

reactualizate 

 

 

 

CAPITOLUL IX 

SĂNĂTATE 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin    

 Contractarea și rambursarea serviciilor medicale     

1  Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate publică prin creşterea 

eficienţei programelor de sănătate 

permanent - nr. furnizori cu care s-au 

încheiat contracte, 

- nr. programe de sănătate 

derulate  

 

2  Contractarea de servicii medicale la toate nivelele de 

asistenţă medicală 

 

permanent - nr. contracte încheiate  

3  Activitatea de eliberare/ utilizare a cardului naţional şi a 

cardului naţional duplicat 

permanent - nr. cereri de eliberare a 

cardului național duplicat 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

preluate și prelucrate  

 Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin    

 Supravegherea şi controlul bolilor transmisible    

4  Supravegherea şi controlul tuberculozei permanent - nr. contacţi examinaţi 

- nr.  suspecţi examinaţi  

 

5  Supravegherea şi controlul infecţiilor cu transmitere sexuală permanent - nr. cazuri de sifilis  

- nr. cazuri de sifilis 

congenital 

 

6  Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale permanent - nr. cazuri de infecţii 

nosocomiale 

 

7  Supravegherea şi controlul bolilor cu transmitere aerogenă permanent - nr. cazuri viroze 

respiratorii,  

- nr. cazuri pneumonii  

- nr. cazuri de BDA 

 

8  Colectarea, centralizarea şi raportarea datelor privind bolile 

transmisibile 

permanent - nr. acţiuni de colectare a 

datelor privind bolile 

transmisibile 

 

 Implementarea Programului Naţional de Imunizări    

9  Distribuţia vaccinurilor la nivel local permanent - nr. doze vaccin achiziţionat  

10  Realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de 

vaccinare 

permanent - nr. vaccinări efectuate    

11   Realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperiirii 

vaccinale 

permanent - % acoperirea vaccinala   

12  Supravegherea racţiilor adverse postvaccinale indezirabile 

(RAPI) 

permanent - nr. cazuri de RAPI  

înregistrate    

 

 Autorizarea unităţilor medicale din punct de vedere 

sanitar 

   

13  Verificarea respectării condiţiilor igienico-sanitare şi a 

circuitelor funcţionale conform Ordinul 1338/2007si ord. 

Ms1030/2009 

permanent - nr. referate de evaluare 

pentru acordare de  ASF 

întocmite 

 

 Monitorizarea calităţii şi igienei mediului    

14  Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile distribuite permanent - nr. acţiuni mediul urban   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

prin sistemele centrale şi locale de aprovizionare cu apă a 

populaţiei judeţului 

- nr. probe de apă  

- nr. determinări bact. si 

fiz.chim  

- nr. acţiuni mediul rural  

- nr. probe de apă  

- nr.determinări bact. si 

fiz.chim  

15  Prestaţii şi servicii de sănătate publică în domeniul sănatatii 

în relaţie cu mediul 

permanent - nr. notificări   

16  Evaluarea caliăţii apei de îmbăiere  01.04 – 30.09.2022 - nr. zone de îmbăiere 

identificate 

 

17  Monitorizarea epidemiilor hidrice permanent - nr. cazuri înregistrate  

18  Evaluarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă 

generată de apa din fântână 

permanent - nr. cazuri înregistrate 

înregistrate  

 

19  Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul 

ambiant în mediul urban 

01.01-31.03.2022 - nr. acţiuni înregistrate  

20  Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate 

din activitatea medicală 

permanent - nr. acţiuni de centralizare a 

datelor  raportate de către 

unităţile sanitare cu paturi 

 

 Monitorizarea protecţiei angajaţilor privind securitatea 

şi sănătatea în muncă 

   

21  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 

permanent - nr. unități unde au fost  

evaluati factorii de risc  

 

22  Controale igienico-sanitare privind condițiile de funcționare 

a unităților, în vederea autorizării sanitare de funcționare, 

notificări, asistență de specialitate 

la solicitare - nr. controale  

23  Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale (cercetarea, 

declarare, evidenţă) şi a absenteismului medical prin boli 

permanent - nr. cazuri boli profesionale  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

profesionale 

24  Monitorizarea expunerii lucrătorilor la noxele profesionale la 

locurile de muncă 

permanent - nr. acțiuni  

25  Expertizarea locurilor de muncă cu condiţii deosebite, 

nocive şi vătămătoare în vederea acordării drepturilor legale 

salariaţilor 

la solicitare - nr. buletine de determinare 

prin expertizare eliberate 

 

26  Derulare activităţi în cadrul Programului naţional II 

Domeniu 3 ” Privind protejarea sănătăţii şi prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de 

munca” prin: derulare sinteze naționale PN II- DOMENIU 3 

permanent - nr. acțiuni derulate  

27  Verificarea măsurilor dispuse pentru salariatele gravide 

conform prevederilor OUG 96/2003 privind protecția 

maternității la locul de muncă 

permanent   

28  Centralizarea avizelor medicale eliberate pentru persoanele 

examinate de către Serviciul de Siguranța  

Transporturilor conform prevederilor Ord. 1392/2013 MS 

permanent   

 Monitorizarea şi verificarea respectării legislaţiei în 

domeniul produselor alimentare 

   

29  Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine,  minerale şi 

alte substanţe din magazine cu specific (naturiste) si farmacii  

permanent - nr. produse verificate si 

catagrafiate  

 

30  Monitorizarea si inspectia apelor minerale imbuteliate de la 

unitatile din Calina si Baile Herculane 

permanent - nr. probe apa minerala 

recoltate  

 

31  Monitorizarea materialelor care vin în contact cu alimentele 

din unitati de productie si desfacere 

permanent - nr. probe recoltate   

32  Monitorizarea si inspectia nivelului de  iod din sarea iodata 

pentru consumul uman din depozite si supermarketuri 

permanent - nr. probe sare iodata 

folosita in consumul 

recoltate 

 

33  Monitorizarea si inspectia suplimentelor alimentare din 

magazine specializate 

permanent - nr. probe recoltate  

34  Controale privind conditiile igienico sanitare in vederea 

amenajarii spatiilor comerciale cu specific alimentar 

permanent - nr. controale  

35  Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din permanent - nr. focare de toxiinfectie  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

România cu transmiterea fisei tip O.M.S catre M.S alimentara in judet 

36  Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu 

destinatie nutritionala speciala  

permanent - nr. probe alimentare 

recoltate  

 

37  Monitorizarea consumului de aditivi alimentari folositi in 

industria alimentara 

permanent - nr. probe recoltate  

 

 

38  Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii din unitati 

alimentare reprezentative din judet 

permanent - nr. probe recoltate  

- nr. alimente ce puteau fi 

tratate cu radiatii catagrafiate 

si verificate  

 

 Controlul şi aplicarea condiţiilor igienico-sanitare în 

cadrul instituţiilor de învăţământ şi protecţia copilului 

   

39  Control şi îndrumare în vederea respectării legislaţiei privind 

sănătatea publică în internate şi cantine şcolare 

permanent   

40  Supravegherea condiţiilor igienico- sanitare şi de mediu din 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

permanent   

41  Identificarea si cuantificarea riscului specific pentru sanatate 

generate de comportamentele cu risc (droguri, fumat, alcool, 

compartament alimentar)  

01.01-31.01.2022   

42  Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor, adolescenţilor şi 

tinerilor 

01.07-30.09.2022   

43  Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor 01.07-30.09.2022   

 Aplicarea măsurilor legale în domeniul siguranţei şi 

protecţiei radiaţiilor nocive 
   

44  Măsuri pentru implementarea legislaţiei armonizate din 

domeniul siguranţei nucleare şi a preotecţiei împotriva 

radiaţiilor. 

Monitorizarea radioactivităţii apei potabile şi alimentului 

permanent - nr. probe 

- nr. analize 
 

45  Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind 

monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu expunerea 

profesională la radiaţii ionizante 

permanent - nr. monitorizări  

46  Supravegherea stării de sănătate a populaţiei în jurul 

obietivului nuclear major 

permanent - nr. controale  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

47  Monitorizarea protecţiei radiologice a pacientului în 

radiologia diagnostică 

permanent - nr. monitorizări  

48  Acţiuni de control în domeniul obiectivelor cu radiaţii 

ionizante 

permanent - nr. procese verbale 

- nr. vize anuale 

- nr. autorizatii sanitare 

- nr. buletine dozimetrice 

 

 Inspecţia Sanitară de Stat    

49   Determinarea riscului major şi chiar  imminent pentru 

sănătatea populaţiei prin verificarea condiţiilor igienico-

sanitare a obiectivelor de orice tip  

permanent - nr. controale efectuate  

50  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 

permanent - nr. sancţiuni  

- valoare (lei)  

- nr. decizii suspendare  

 

 Imbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de sănătate    

51  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 

permanent   

52  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 

permanent   

53  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: 

permanent   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

-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 

54  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 

permanent   

55  Acordarea de sporuri pentru condiţii grele de izolare, 

popularizarea sporurilor acordate, implementarea 

programului ministerial de acordare de prime de instalare 

permanent   

56  Asigurarea funcţionării centrelor de permanenţă (asistenţă 

medicală primară), precim şi analizarea oportunităţii de 

înfiinţare de noi centre 

permanent   

57  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 

permanent   

 Creşterea calităţii actului medical    

58  Acreditarea personalului medical permanent   

59  Acreditarea cabinetelor medicale permanent   

60  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 

permanent   

 Instituția Prefectului – Județul Caraș - Severin, Seviciul 

Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență 

   

61  Monitorizarea instrumentelor care asigură calitatea 

serviciilor de sănătate/siguranţa pacienţilor 

permanent - nr. analize 

- nr. rapoarte 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

62  Monitorizarea programelor naţionale de sănătate  permanent - nr. analize 

- nr. rapoarte 

 

 

 

    CAPITOLUL X 

MEDIU, APE ŞI PĂDURI 

 
Nr. 

Crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Mediu    

 Gestionarea deșeurilor    

 Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin    

1  Implementarea unui sistem digitalizat unic de monitorizare 

a deşeurilor care va centraliza şi contabiliza toate cantităţile 

raportate la nivel naţional 

    ANPM a implementat din aprilie 2013 Sistemul Integrat 

de Mediu (SIM) - sistem de raportare online a datelor la 

nivel național în aplicațiile SIM pentru: Statistica 

deșeurilor, Ambalaje, Uleiuri uzate, Vehicule uzate, DEEE, 

PCB 

    APM CS oferă consultanță operatorilor economici asupra 

modului de raportare și validează datele la nivel județean 

6 - nr. validări anuale Validarea datelor la nivel 

național se face de către 

ANPM. 

Sesiunile anuale de 

raportare sunt stabilite de 

ANPM. 

La nivel de AFM este 

funcțională aplicația 

informatică SIATD, de 

asigurare a trasabilităţii 

deşeurilor de ambalaje, 

în vederea monitorizării 

şi verificării 

corectitudinii 

tranzacţiilor cu deşeuri 

de ambalaje în sistemul 

răspunderii extinse a 

producătorului 

 Reformarea sistemului de transfer de responsabilitate a 

obligaţiilor operatorilor economici care pun pe piaţă 

produse ambalate, echipamente electrice şi 

baterii/acumulatori 

   

2  - Continuarea monitorizării prevederilor Directivei nr. 12 - nr. raportări  Validarea datelor 
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Nr. 

Crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

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 

(operatorii economici 

raportează la APM CS 

cantitățile de deșeuri 

generate, colectate 

valorificate și/sau eliminate. 

Această bază de date este 

folosită ca suport pentru 

elaborarea și monitorizarea 

planurilor de gestionare a 

deșeurilor) 

introduse se face de către 

ANPM 

 

 

 

 

3  - 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 

4 - nr. raportări 

(se transmite la ANPM lista 

operatorilor economici 

autorizați să colecteze și să 

trateze DEEE-uri 

Validarea datelor 

introduse se face de către 

ANPM 

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Tehnică    

4  Monitorizarea exploatării instalațiilor de tratare a 

deșeurilor, a depozitului conform de deșeuri și a instalației 

de sortare (indicatori de performanță) și a  atingerii 

obiectivelor impuse prin legislația din domeniu în vigoare 

permanent - nr. instalaţii de tratare a 

deşeurilor monitorizate  

- nr. depozite conforme de 

deșeuri monitorizate  

- nr. instalații de sortare 

monitorizate  

 

 Calitatea aerului     

5  Asigurarea în mod continuu a finanţării activităţii de 

evaluare a calităţii aerului înconjurător 

12/ 

când este necesar 

- nr. formulare de solicitare 

intervenții tehnice efectuate/ 

finalizate 

 

6  Gestionarea datelor – validarea/invalidarea datelor la staţiile 

de monitorizare a calităţii aerului, care compun RNMCA 

CS şi care sunt raportate la CE, în scopul îndeplinirii 

obiectivelor de calitate a datelor (captura minimă de date 

specifică fiecărui poluant prevăzut pentru evaluarea calităţii 

aerului) 

12 - captură date validate/ 

fiecare poluant/ stație 

RNMCA CS 
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Nr. 

Crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

7  Determinări efectuate prin Reţea manuală de monitorizare a 

calităţii aerului 

12 - nr. determinări validate  

8  Întărirea capacităţii de monitorizare şi intervenţie în caz de 

poluări accidentale; colaborarea cu alte instituţii şi autorităţi 

ale statului (GNM, IGSU, Poliţia Română, Jandarmeria 

etc.) cu atribuţii de monitorizare a calităţii aerului şi 

intervenţie 

când este necesar - nr. monitorizare/ 

alerte/avertizări poluări 

accidentale -  flux 

informațional situații de 

urgență 

 

 Situri contaminate    

9  Actualizarea inventarului județean al siturilor potențial 

contaminate/ contaminate/remediate/ecologizate 

1 - nr. agenți economici care 

dețin/operează pe un sit 

potențial contaminat/ 

contaminat/ remediat 

 

 Arii protejate și biodiversitate    

10  Monitorizarea planurilor/proiectelor/activităților care se 

avizează/autorizează în arii naturale protejate 

la cerere 

(parcurgerea etapelor din 

procedura de evaluare 

adecvată pentru planuri/ 

proiecte susceptibile să 

genereze un impact 

semnificativ asupra ariilor 

naturale protejate de interes 

comunitar) 

- nr. documentații analizate  

la cerere 

(analizarea capitolul de 

biodiversitate din cadrul 

documentațiilor privind 

activitățile care pot avea un 

impact semnificativ asupra 

ariilor naturale protejate, 

habitatelor naturale, speciilor 

de floră și faună sălbatică) 

- nr. documentații analizate  

11  Stabilirea unui sistem unitar de management al speciilor la solicitarea ANPM - baze de date/SIM  
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Nr. 

Crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

protejate (actualizarea  bazelor de date 

privind speciile de floră şi 

faună sălbatică protejate, 

managementul ariilor naturale 

protejate) 

- nr. planuri de management 

ale ariilor naturale protejate 

avizate 

la cerere  

(autorizarea activităţilor de 

recoltare/capturare/achiziţie şi 

comercializare a  speciilor de 

floră şi faună sălbatică 

precum şi a derogărilor 

acordate pentru speciile strict 

protejate) 

- nr. autorizații emise  

 Modernizarea și întărirea capacității administrative în 

domeniul mediului 

   

12  Îmbunătăţirea gradului de conştientizare, informare, 

consultare şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea 

deciziilor privind mediul 

- Promovarea educației ecologice în școli și în afara lor prin 

înţelegerea şi sensibilizarea faţă de întreg mediul şi 

problemele lui (activități de informare/ conștientizare, 

activități tehnico-educative, concursuri, excursii tematice, 

întâlniri cu specialiştii) 

- Dinamizarea comunicării cu societatea civilă (comunicate 

de presă, conferinţe de presă, interviuri) 

permanent - nr. persoane participante 

- nr. activități educative 

 

 

 

 

 

 

- nr. comunicate de presă, 

interviuri, conferințe 

 

 Mediul și resursele naturale    
 Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Caraș-

Severin 

   

13  Ameliorarea mediului in zonele urbane si rurale permanent - % de realizare  

14  Controlul poluării industriale 36 - % de realizare  

15  Îmbunătățirea și implementarea planului local de 

management al deșeurilor 

90 - % de realizare  
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Nr. 

Crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

16  Imbunătățirea calității aerului 12 - % de realizare  

17  Managementul resurselor de apă 16 - % de realizare  

18  Verificarea respectării aplicării legislaţiei de mediu 624 - % de realizare  

19  Prevenirea și eliminarea efectelor calamităților naturale 

pentru creșterea gradului de siguranță al populației 

12 - % de realizare  

20  Educație, cercetare, societate civilă și colaborare 

internațională 

12 - % de realizare  

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Arhitect Șef    

21  Monitorizarea Planului Județean de Gestionare a de 

Deșeurilor (aprobat prin HCJ nr.148/31.05.2021) 

permanent   

22  Monitorizarea Planului de Menținere a Calității Aerului în 

Județul Caraș-Severin (aprobat prin HCJ 

nr.124/22.04.2021) 

permanent   

23  Elaborarea documentației privind aprobarea la nivelul 

județului a Planul Local de Acțiune pentru Mediu al 

județului Caraș-Severin, 2022-2025, precum și a 

componenței structurii decizionale și  structurii operaționale 

1   

24  Urmărirea armonizării intereselor administraţiei publice 

locale şi administraţiei ariilor protejate pentru gestionarea 

economică a terenurilor în contextul unei dezvoltări 

durabile a localităţilor 

permanent   

25  Acțiuni de ecologizare, Ziua Mediului - iunie 2022 1 - nr. acțiuni  

26  Acțiuni de conștientizare colectare selectivă, în școli permanent - nr. acțiuni  

27  Acţiuni de educare ecologică şi asigurarea facilitării 

accesului publicului la informaţiile de mediu 

permanent - nr. acțiuni  

 Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Serviciul 

Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență 

   

28  Monitorizarea elaborării și aplicării Planului de menținere a 

calități aerului pentru Județul Caraș-Severin 

permanent  - nr. monitorizări   

 Ape    

 Managementul apelor    
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Nr. 

Crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin    

29  Supravegherea cursurilor de apa, controlul strict  

al evacuarilor de ape uzate conform avizelor si  

autorizatiilor 

permanent - monitorizarea evacuării 

folosintelor cu calcul 

depoluanti evacuati in 

receptori naturali 

 

30  Monitorizarea nivelului raurilor, panzei freatice si calitatii 

apelor subterane 

permanent  - statiile hidrometrice 

urmaresc nivelul raurilor 

zilnic, la interval de trei zile 

nivelul freatic si temperatura 

apei, iar controlul calitatii se 

face in doua campanii pe an, 

prin foraje de supraveghere 

de ordin I si II 

 

31  Controlul programului de exploatare a tuturor acumularilor, 

aplicarea programului de restrictii 

permanent - asigurarea volumele de apa 

necesare folosintelor, avand 

prioritate alimentarea cu apa 

a populatiei 

 

32  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 

permanent - agentii economici noi si cei 

care functioneaza fara acte de 

reglementare, au obligatia de 

a obtine avize si autorizatii 

de gospodarire a apelor 

- agentii industriali sunt 

obligati sa mentina active  

sursele propii de apa, pentru 

caz de seceta 

 

33  Centralizarea tuturor folosintelor de apa din judet  cu  

precadere a celor care intra sub incidenta IPPS (nr. 

obiectivelor care intra sub incidenta IPPS la nivelul 

județului este de 15) 

permanent - nr. folosintelor de apa din 

judet   

 

34  Urmarirea lucrarilor de inchidere si ecologizare a 

obiectivelor miniere din Caras-Severin.  

4 - monitorizarea apelor de 

mina ale obiectivelor miniere 
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Nr. 

Crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

La obiectivele miniere aflate in curs de inchidere si 

ecologizare, se fac verificari periodice.  

La receptia finala a acestor lucrari, autoritatea de ape, 

semneaza doar ca invitat 

inchise: Cozla, Baia Noua, 

Varad, Florimunda, Ursoane, 

Danila, Lupac, Ruschita, 

Suvarov 

35  Urmarirea derularii investitiilor din credite externe si 

bugetare in domeniul alimentarilor cu apa, canalizare si 

statii de epurare de pe teritoriul judetului Caras Severin 

4/2 - raportare trimestrială 

privind stadiul investitiilor 

referitoare la lucrarile de 

alimentare cu apa a 

localitatilor din judet  

- raportare semestriala 

privind Directiva Apelor 

Uzate – stadiul lucrarilor 

referitoare la lucrarile de 

canalizare si a statiilor de 

epurare a localitatilor din 

județ 

 

 Executarea lucrarilor de aparare, la nivelul judetului, 

impotriva inundatiilor 

   

36  Amenajare rau Birzava si afluenti pe sector Bocsa-Gataia 

(lucrare cu SF refăcut, promovată prin POIM) 

1   

37  Regularizare parau Bela Reca, sector loc. Mehadia- varsare 

in raul Cerna (lucrare în curs de execuție) 

1   

38  Regularizare parau Macicas, sector loc. Prisaca (lucrare în 

curs de execuție) 

1   

 Păduri    
 Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin    

 Protectia si gestionarea durabila a padurilor si faunei 
cinegetice 

   

39  Prevenirea tăierilor ilegale – inspecții de fond/parțiale, 

controale tematiceextinse 

110 - nr. inspecții/controale  

40  Verificarea legalității transportului de material lemnos – 

controlul circulației materialului lemnos,  

95 - nr. verificări  
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Nr. 

Crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

41  Verificarea aplicării modului de evaluare a arborilor 

destinați recoltării – verificări prin sondaje sau la solicitare 

90 - nr. verificări  

42  Controlul respectării regulilor silvice de exploatare 

forestieră – controale în parchete de exploatare, indiferent 

de natura proprietății 

120 - nr. controale  

43  Controlul respectării regimului silvic de deținătorii de 

depozite temporare/finale – verificarea legalității deținerii 

materialului lemnos și operarea datelor de gestiune 

70 - nr. verificări  

44  Verificarea legalității desfpșurării acțiunilor de vânătoare 

(indiferent de fond), prevenirea răspândirii Pestei porcine 

africane 

45 - nr. verificări  

 

 

CAPITOLUL XI 

EDUCAŢIE 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin      

 Configurarea unui Program naţional integrat    

1  Programul naţional privind achiziţia de laptopuri sau tablete 

cu abonament la internet având ca scop dotarea elevilor, 

prin raportare la criterii sociale, precum şi a cadrelor 

didactice, care nu au beneficiat anterior de mijloace 

electronice cu acces la internet, în scopul realizării 

proceselor de predare-învăţare - evaluare în format on-line, 

cât şi pentru utilizarea mijloacelor educaţionale bazate pe 

tehnologiile digitale sau pentru colaborarea interdisciplinară 

şi instituţiilor de învăţământ, cu precădere a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din localităţi situate în mediul 

rural, mediul urban cu până la 10.000 de locuitori, precum 

şi a celor din zone izolate şi/sau Programul naţional pentru 

conform graficului ME - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

conectarea şcolilor la internet având ca scop conectarea la 

internet a tuturor unităţilor defavorizate, care nu au o 

conexiune performantă la internet 

 Educaţia timpurie - acces pentru toţi copiii în creşe şi 

grădiniţe 

   

2  Creşterea capacităţii de cuprindere în învăţământul 

antepreşcolar a copiilor cu vârste între 0 - 3 ani;  

Finalizarea procesului de preluare din perspectivă 

conceptuală şi metodologică a creşelor în sistemul naţional 

conform graficului ME - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

3  Acordarea creditului fiscal pentru copiii înscrişi la creşe şi 

grădiniţe astfel încât angajatorii să aibă posibilitatea de a 

acoperi parţial costurile de creşă şi grădiniţă ale angajaţilor 

în schimbul unor deduceri de impozit 

permanent 

 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

 Învăţământ primar şi secundar - servicii educaţionale 

de calitate pentru toţi elevii 

   

4  Creşterea accesului şi participării la educaţie de calitate 

pentru toţi copiii, indiferent de mediul de rezidenţă 

conform graficului unic de 

monitorizare şi control 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

5  Scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii până la nivelul 

mediu înregistrat în Uniunea Europeană 

conform graficului unic de 

monitorizare şi control 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

6  Dezvoltarea programelor "şcoală după şcoală" în unităţile 

de învăţământ de stat şi creşterea calităţii serviciilor oferite, 

inclusiv prin acordarea unei majorări cu 25% - 30% a 

salariului de bază, pentru desfăşurarea activităţii în program 

prelungit, în situaţia în care orele din cadrul programului 

prelungit nu intră în norma didactică 

conform graficului unic de 

monitorizare şi control 

 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

7  Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare (inclusiv 

logopedie) pentru toţi elevii, prin crearea cadrului legal care 

să permită angajarea în şcoală a consilierilor şcolari, 

logopezilor, asistenţilor sociali şi profesorilor de sprijin 

conform graficului unic de 

monitorizare şi control 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

8  Introducerea portofoliului educaţional digital pentru conform graficului unic de - plan  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

actualizarea şi monitorizarea permanentă a parcursului 

educaţional al fiecărui copil şi identificarea imediată a 

măsurilor remediale necesare, inclusiv din perspectiva 

activităţii extraşcolare 

monitorizare şi control - rapoarte 

- proceduri specifice 

9  Certificarea calificărilor din sistemul de învăţământ 

secundar superior în vederea valorificării lor pe piaţa 

muncii sau în tranziţia către alte forme de educaţie, inclusiv 

la filiera teoretică (exemplu, certificări informatică, limbi 

străine) 

conform graficului ME - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

10  Formarea cadrelor didactice în acord cu arhitectura 

curriculară şi pentru integrarea tehnologiei în procesul 

educaţional 

conform graficului ME - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice  

 

11  Creşterea alocării de fonduri pentru proiectele şcolare şi 

comunitare menite să promoveze interculturalitatea şi 

diversitatea etnică, ca resurse şi valori ale societăţii 

româneşti, inclusiv prin includerea istoriei minorităţilor 

etnice în manualele şi programele de istorie 

conform graficului ME - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

 Învăţământ profesional şi vocaţional - rute profesionale 

şi vocaţionale pentru o societate emergentă 

   

12  Dezvoltarea rutelor de educaţie profesională în regim dual 

la nivel secundar şi terţiar 

permanent 

 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

13  Extinderea programelor de tip dual până la cel puţin 30% 

din totalul programelor de educaţie profesională 

permanent 

 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

14  Scăderea numărului de elevi dintr-o grupă şi creşterea 

numărului de grupe din clase în învăţământul tehnologic, 

vocaţional, profesional, de artă şi sportiv 

permanent 

 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

 Cariera didactică - profesionişti în educaţie    

15  Regândirea sistemului de formare iniţială, valorificarea 

liceelor pedagogice în cariera didactică şi extinderea 

masteratului didactic, respectiv extinderea ofertei de cursuri 

permanent 

conform graficului ME 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

postuniversitare de conversie profesională 

16  Creşterea gradului de pregătire practică a cadrelor didactice 

şi diversificarea contextelor de formare 

permanent 

 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

17  Formarea cadrelor didactice pentru identificarea situaţiilor 

de risc de abandon şcolar şi utilizarea instrumentelor 

necesare pentru gestionarea acestora 

2 - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

18  Formarea cadrelor didactice în vederea integrării elevilor cu 

CES în învăţământul de masă 

2 - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

19  Dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare a impactului 

programelor de formare asupra calităţii procesului 

educaţional 

2 - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

20  Includerea în formarea iniţială a cadrelor didactice a unui 

modul special pentru însuşirea competenţelor de predare în 

regim simultan, cu precădere pentru cadrele didactice din 

educaţia timpurie şi învăţământul primar 

2 - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

 Managementul unităţilor de învăţământ - 

profesionalizare 

   

21  Digitalizarea proceselor de management şi administrative la 

nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar 

2 - plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

22  Susţinerea financiară a autorităţilor locale pentru rezolvarea 

integrală a situaţiilor unităţilor de învăţământ cu toalete în 

curte, fără acces la apă şi canalizare sau fără internet 

permanent 

 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

23  Regândirea modului de organizare a concursului pentru 

managementul şcolar, în acord cu descentralizarea şi cu 

reforma administrativă, pentru a fi organizat la nivelul 

unităţii de învăţământ 

permanent 

 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

24  Dezvoltarea unor instrumente de guvernanţă care să 

stimuleze participarea activă a partenerilor educaţionali 

(precum reprezentanţii elevilor, părinţilor, sindicatelor şi ai 

permanent 

 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

mediului privat) 

 Infrastructura şcolară - siguranţă şi calitate    

25  Dezvoltarea infrastructurii şcolare şi asigurarea dotărilor 

necesare pentru realizarea incluziunii copiilor cu CES în 

învăţământul de masă 

permanent 

conform graficului ME 

- plan 

- rapoarte 

- proceduri specifice 

 

 

 

   CAPITOLUL XII 

MUNCĂ ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Pensii    

 Casa Judeteana de Pensii Caraș-Severin    

 Eficientizarea modului de lucru pentru reducerea 

timpilor de asteptare 

  
 

1  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 

permanent - % realizare 

 

2  Indexarea documentelor in interiorul arhivei in vederea 

reducerii timpului de cautare 

permanent - % realizare 
 

3  Imbunatatirea activitatii de verificare a deciziilor emise in 

vederea reducerii numarului de erori 

permanent - % realizare 
 

4  Imbunatatirea activitatii de punere in plata a deciziilor permanent - % realizare  

 Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, 

transparent, efcient si impartial in interesul cetatenilor 

  
 

5  Eficientizarea activității de soluționare a cererilor de 

înscriere la pensie și a altor drepturi care se acordă 

beneficiarilor 

permanent - % realizare 

 

6  Eficientizarea activității de plată a pensiilor și a altor permanent - % realizare  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

drepturi de asigurări sociale 

7  Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale 

permanent - % realizare 
 

 Gestionarea eficienta a resurselor alocate sistemului 

public de pensii si sistemului de asigurare pentru 

accidente de munca si boli profesionale 

  

 

8  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 

permanent - % realizare- % realizare 

 

9  Asigurarea platii corecte si la timp a drepturilor de pensii si 

a  indemnizatiilor stabilite prin legi speciale 

permanent - % realizare 
 

10  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 eronate 

permanent - % realizare 

 

11  Atragerea in sistem de noi asigurati pe baza contractelor de 

asigurare 

permanent - % realizare 
 

 Asistență socială    

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială  

Caraș-Severin 

   

 Pata beneficiilor sociale    

12  Pata alocatiilor de stat 12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

13  Pata venitului minim garantat 12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

14  Plata alocatiei pentru sustinerea familiei 12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

15  Pata indemnizatiei de hrana acordata persoanelor 12 - nr. mediu beneficiari  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu - valoare (lei) 

16  Pata stimulentului de insertie crestere copil 12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

17  Pata indemnizatiilor si ajutoarelor OUG111/2010 art 31 si 

32  

12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

18  Pata indemnizatiei pentru cresterea copilului conform OUG 

111/2010 

12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

19  Pata indemnizatiei lunare privind concediu de acomodare 12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

20  Plata indemnizației de sprijin 12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 
 

21  Plata indemnizatiei de hrana acordata persoanelor  infectate 

HIV/SIDA  

12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

22  Plata drepturilor persoanelor cu handicap 12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

23  Plata ajutoarelor de  incalzire: lemne, energie electrica si 

gaze naturale 

6 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

24  Plată supliment pentru consumul de combustibili solizi 

și/sau petrolieri 

12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 
 

25  Plata indemnizațiilor pentru suspendarea ori limitarea 

activităților economice ca urmare a efectelor SARS Cov 2 – 

OUG nr. 11/2021   

12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 
 

26  Pata subventiei de la bugetul de stat, pentru asociatii si 

fundatii, in conditiile Legii nr. 34/1998 

12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

27  Plata indemnizatiilor pentru reducerea temporara  a 

activitatii - OUG 132/2020 

12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

28  Plata alocatiei de plasament 12 - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

29  Plata ajutoarelor de urgenta la cerere - nr. mediu beneficiari 

- valoare (lei) 

 

 Activități  de inspecție socială    

30  Controlul si monitorizarea furnizorilor publici si privati 12 - nr. servicii sociale verificate  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

care desfasoara servicii sociale organizate in centre 

rezidentiale destinate persoanelor varstnice 

31  Controlul si monitorizarea furnizorilor publici si privati 

care desfasoara servicii sociale organizate ca centre 

rezidentiale destinate copiilor din sistemul de protectie 

speciala 

13 - nr. servicii sociale verificate  

32  Controlul si monitorizarea activitatii asistentilor maternali 

profesionisti din cadrul DGASPC C-S 

12 - nr. servicii sociale verificate  

33  Controlul si monitorizarea centrelor rezidentiale destinate 

copiilor si  persoanelor adulte cu dizabilitati din cadrul 

DGASPC CS 

8 - nr. servicii sociale verificate  

  Formare profesionala    

34  Autorizarea furnizorilor de formare profesionala 24 - nr. mediu furnizori  

35  Monitorizarea furnizorilor de formare profesionala 20 - nr. mediu furnizori  

 Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

   

 Continuarea descentralizării serviciilor    

36  Sprijinirea comunităţilor locale în demersurile iniţiate 

pentru dezvoltarea serviciilor de profil la nivelul consiliilor 

locale - efectuarea de întâlniri de lucru cu participarea unor 

reprezentanţi ai DGASPC şi ai unor reprezentanţi ai 

serviciilor publice de asistenţă socială/persoane investite cu 

atribuţii de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale 

de pe raza judeţului 

permanent  - nr. întâlniri de lucru 

- nr. convorbiri telefonice 

- nr. vizite efectuate 

 

 

 Creşterea responsabilizării comunităţilor locale în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului 

   

37  Crearea unui suport comunitar ca alternativă la 

instituţionalizare, prin îmbunătăţirea abilităţilor şi 

cunoştinţelor asistenţilor sociali, precum şi ale altor 

categorii de profesionişti care acţionează în cadrul 

serviciilor de asistenţă socială de la nivelul consiliilor 

locale (realizarea de parteneriate) - colaborarea DGASPC 

permanent   
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

cu consiliile locale din judeţ 

 Dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie 

în vederea prevenirii abandonului de copii şi a reducerii 

instituţionalizării 

   

38  Colaborarea cu instituţiile de specialitate în vederea 

prevenirii abandonului de copii în unităţile sanitare şi 

reducerea instituţionalizării copiilor părăsiţi în unităţile 

sanitare de pe raza judeţului - derularea unor parteneriate şi 

protocoale încheiate de către DGASPC cu diverse instituții 

publice de specialitate care desfășoară activități sau au 

legătura cu domeniul asistenței sociale 

permanent   

 Prevenirea şi combaterea violenței asupra copilului, 

inclusiv a violenței în familie 

   

39   Intensificarea acţiunilor privind prevenirea şi combaterea 

cerşetoriei juvenile 

- colaborare între DGASPC şi Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Caraş-Severin există o colaborare, care are printre 

obiective inserţia şi reinserţia în mediul familial a minorilor 

care locuiesc în stradă etc 

permanent   

40  Acordarea de asistenţă şi sprijin, prin intermediul 

Telefonului copilului 119 

permanent - nr. sesizări preluate  

- modalitate de soluționare 

 

41  Înființarea unui serviciu social – locuință protejată destinat 

victimilor violenței domestice 

- prin implementarea Proiectului ”Venus  –  Împreună 

pentru o viață în siguranță!”, în parteneriat cu Agenția 

Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

permanent - nr. de beneficiari admiși in 

Locuința Protejată cu cazare 

„Venus” Resita 

 

 

 Prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin 

muncă 

   

42  Identificarea, semnalarea și monitorizarea cazurilor de 

muncă a copilului pentru prevenirea și combaterea 

exploatării copiilor prin muncă 

permanent   

 Dezvoltarea alternativelor de tip familial şi asigurarea    
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

calității serviciilor de specialitate oferite 

43  Dezvoltarea și diversificarea reţelei de asistenţi maternali 

profesionişti 

 

permanent - nr. persoane pentru care s-a 

hotărât eliberarea/ reînnoirea 

atestatului de asistent 

maternal profesionist  

 

 Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a 

opiniei publice asupra importanţei creşterii, îngrijirii şi 

educării copilului într-un mediu familial 

   

44  Facilitarea revenirii în mediul familial a unui număr cât mai 

mare de copii ocrotiţi în centrele rezidenţiale care 

funcţionează pe raza judeţului Caraş-Severin 

 

permanent - nr. de copii pentru care a 

fost revocată măsura de 

protecție specială deoarece au 

revenit în familie 

 

45  Campanii de încurajare a adopţiei naţionale, prin 

organizarea unei campanii anuale de informare şi 

promovare a adopţiei interne, prin diseminarea datelor 

relevante despre adopţia naţională în mass-media 

permanent - nr. campanii de încurajare a 

adopţiei naţionale 

 

 

46  Dezvoltarea serviciilor de adopţie şi de post-adopţie permanent - nr. atestate eliberate în 

vederea adopţiei 

 

47  Organizarea de cursuri de pregătire adresate 

persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare şi organizarea 

de grupuri de sprijin pentru părinţii adoptatori, părinţii 

biologici şi copiii adoptaţi 

permanent - nr. sesiuni de pregătire 

adresate ersoanelor/familiilor 

potenţial adoptatoare 

 

 Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor 

civile ale copiilor 

   

48  Depistarea cazurilor de copii fără acte de stare civilă şi de 

identitate şi sprijinirea acestora pentru a intra în legalitate și 

depunerea diligenţelor necesare în vederea înregistrării 

naşterii copiilor, care beneficiază de măsuri de protecţie 

specială şi care nu au naşterea înregistrată şi respectiv 

întocmirea actelor de identitate ale beneficiarilor vizaţi 

permanent - nr. cazuri de copii, nepuși în 

legalitate, pe linie de stare 

civilă în sistemul de protecție 

specială 

 

49  Colaborarea cu organismele private autorizate, în structura 

cărora există centre rezidenţiale sau de tip familial, precum 

permanent - nr. Protocoale de colaborare 

încheiate cu organismele 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

şi cu celelalte organisme private care desfăşoară activităţi în 

domeniul protecţiei copilului 

private, în a căror structură 

organizatorică funcţionează 

unităţi rezidenţiale 

 Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi    

50  Actualizarea permanentă a bazei de date cu privire la 

persoanele cu  handicap 

permanent   

51  Demararea procedurilor necesare în vederea acordării 

drepturilor și facilităților persoanelor cu handicap, conform 

încadrării acestora în grad de handicap 

permanent - nr. persoane cu dizabilități, 

pentru care s-au efectuat 

procedurilor necesare în 

vederea acordării drepturilor și 

facilităților  

- nr. adulți  

- nr. copii 

 

52  Evaluarea şi  reevaluarea anuală a copilului cu dizabilități, 

din punct de vedere medico-psiho- social, în vederea 

încadrării/reîncadrării acestuia într-un grad de handicap 

permanent - nr. cazuri  instrumentate  

- nr. cazuri noi de copii cu 

dizabilităţi 

- nr. cazuri de reexpertizare  

 

53  Reducerea cu 5% a poverii birocratice pentru beneficiarii 

serviciilor de asistență socială 

 

permanent - nr. dosare depuse in format 

electronic   

- nr. solicitari de informatii 

sau anexari de documente la 

dosarele depuse anterior 

 

 Instituţia Prefectului –Judeţul Caraş-Severin, Serviciul 

Afeceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență 

   

54  Urmărirea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001, privind venitul minim garantat 

permanent -nr. analize  

55  Asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor şi 

persoanelor de vârsta a treia - Comitetul Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din 

Judeţul Caraş-Severin 

permanent - nr. ședințe 

 

 

56  Analizarea situaţiei existente la nivelul judeţului în cazul permanent - nr. ședințe  
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crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

şedinţelor Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi Caraş-Severin 

 

57  Organizare şi participare la activităţile Comisiei Judeţene 

privind Incluziunea Socială Caraş-Severin 

2 / la solicitare - nr. ședințe 

 

 

 Piața muncii    

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-

Severin 

 
 

 

 Creşterea capacităţii ANOFM de identificare a 

oportunităţilor de angajare şi sprijinirea, prin resurse 

proprii sau externalizate, a şomerilor în găsirea unui loc 

de muncă 

   

58  Identificarea locurilor de muncă vacante și oferirea 

serviciilor de mediere a muncii  

permanent - nr. locuri de muncă 

identificate, 

- nr. persoane mediate, 

- nr. persoane ocupate 

 

59  Oferirea de subvenții angajatorilor care încadrează în 

muncă persoane din următoarele categorii: absolvenți, tineri 

NEETs, persoane cu handicap, persoane peste 45 de ani, 

persoane unici întretinători ai familiilor monoparentale, 

persoane care mai au 5 ani până la pensie 

permanent - nr. persoane incadrate prin 

subventionarea locului de 

muncă 

 

 Facilitarea accesului angajatorilor la resurse 

europene/naţionale pentru pregătirea angajaţilor astfel 

încât să crească eficienţa programelor de formare 

   

60  Încheierea de contracte de ucenicie la locul de munca permanent - nr. contracte de ucenicie 

incheiate, 

- nr. persoane cursate prin 

ucenicie la locul de muncă 

 

 Creşterea capacităţii ANOFM de a realiza 

prognoze/evaluări ex-ante privind evoluţia pieţei 

muncii, astfel încât să se anticipeze priorităţile în 

domeniu şi să se fundamenteze corespunzător luarea 

deciziilor 
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crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

61  Aplicarea de chestionare somerilor si agentilor economici  permanent - nr. chestionare aplicate 

agentilor economici, 

- nr. chestionare aplicate 

somerilor 

 

 Continuarea măsurilor de sprijin al angajaţilor şi 

angajatorilor în perioada postpandemie COVID-19, 

inclusiv prin susţinerea acestora din fonduri europene 

sau alte mecanisme (SURE) 

   

62  Continuarea măsurilor de sprijin a angajaților și 

angajatorilor în perioada postpandemie Covid-19  

permanent - nr. persoane pentru care au 

fost decontate indemnizatii 

de somaj tehnic, 

- nr. persoane pentru care au 

fost decontate indemnizatii 

acordate părinților, 

- nr. persoane pentru care au 

fost decontate indemnizatiile 

pentru reducerea timpului de 

muncă 

 

 Îmbunătăţirea conţinutului programelor de formare 

pentru ca cererea de locuri de muncă să se intersecteze 

cu oferta angajatorilor, inclusiv pentru categoriile de 

persoane care şi-au pierdut locul de muncă în perioada 

pandemiei, prin prioritizarea dobândirii de cunoştinţe 

în folosirea tehnologiei IT 

   

63  Organizarea de cursuri de formare profesională in domeniul 

IT 

permanent - nr. cursuri organizate 

- nr. cursanti  
 

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin    

 Verificarea respectării condițiilor de muncă    

64  Campanii/acțiuni în domeniul relaţii de muncă 9 - nr. controale 

- nr. avertismente 

- nr. amenzi 

- valoare amenzi 
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crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 
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Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

- nr. masuri dispuse 

65  Campanii/acțiuni în domeniul securitate şi sănătăte în 

muncă 

14 - nr. controale 

- nr. avertismente 

- nr. amenzi 

- valoare amenzi 

- nr. masuri dispuse 

 

 

 

    CAPITOLUL XIII 

FAMILIE, TINERET ȘI EGALITATE DE ȘANSE 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Tineret    

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret    

 Susținerea tinerilor din Județul Caraș-Severin      

1  Organizarea Concursului Local de Proiecte pentru Tineret 

2022 – septembrie 2022 

1 - nr. de ONG-uri participante 

la concursul de proiecte 

- nr. de ONG-uri finanțate la 

concursul de proiecte 

 

2  Colaborarea și acordarea de consultanță organizațiilor de și 

pentru tineret legal constituite, în vederea atragerii de 

fonduri europene și participarea acestora la Concursul 

Național de Proiecte pentru Tineret 

permanent - nr. de ONG-uri consiliate  

3  Organizarea activităților din calendarul propriu de acțiuni permanent   

 Implicarea tinerilor din viața publică     

4  8 Martie Happening – 8 martie 2022 1   

5  1 Aprilie – Ziua Păcălelii 1 aprilie 2022 1   

6  Săptămâna Europeană a tineretului – mai 2022 1   

7  Ziua Tinereții – 2 mai 2022 1   

8  Săptămâna Națională a Voluntariatului, ed. XXI, mai 2022 1   



 79 

Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 
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Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

9  Stagiu de team building pentru voluntari – august 2022 1   

10  Școala națională de radio on-line - august 2022 1   

11  Vizită de studiu la centrele de tineret Sibiu și Brașov – 

septembrie 2022 
1   

12  Anima Team – stagiu de formare în animație de tineret - 

septembrie 2022 
1   

13  Săptămâna mobilității – Ziua europeanș fără mașini – 

septembrie 2022  
1   

14  Green Attack - stagiu de team building – octombrie 2022 1   

15  Repere urbane – noiembrie 2022 1   

16  Ziua internațională a voluntariatului  - decembrie 2022 1   

17  Balul voluntarilor – decembrie 2022 1   

 Reorganizarea și expansiunea centrelor de informare și 

consultanță pentru tineri 
   

18  Centru de Tineret Mansarda Reșița   1   
 

 

    CAPITOLUL XIV 

CULTURĂ 
     

Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin    

 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 şi aplicarea Legii 182/2000 

permanent - nr. avize 

- nr. comunicări 

- nr. adrese către APM 

- nr. certificate de descărcare 

de sarcină arheologică 

- nr. adrese CNA 

 



 80 

Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

- nr. procese verbale de 

constatare 

2  Aplicarea prevederilor 17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării/cumpărării terenurilor agricole 

situate extravilan 

permanent - nr. adrese 

 

 

3  Monumente istorice, aplicarea Legii 422/2001                                                                        

- evaluarea documentelor privind intervenţii la monumente 

istorice, în zonele protejate şi emiterea Avizelor de 

specialitate în baza legislaţiei în vigoare  

 

permanent 

 

 

 

 

- nr. avize 

- nr. adrese 

- nr. comunicări 

- nr. referate oportunitate 

- nr. recepții finalizare 

lucrări 

 

 Promovarea valorilor culturale româneşti - susţinerea 

agendei culturale judeţene şi a calendarului propriu de 

manifestări 

   

 Manifestări  cu caracter  internaţional    

4  - Ziua Culturii Nationale -15 ianuarie 1 Expoziție de artă plastica 

intitulată Zilele Culturii 

Naționale la Reșița, în sala 

de vernisaj a DJC Caraș-

Severin (pictor Flavia 

Grădinaru) 

 

5  - Incheiere acord de parteneriat cu Primăria Băile 

Herculane în vederea derulării simpozionului 

național ”Hercules” 

1   

 Manifestări pe plan local și județean     

6  - Încheiere acord de parteneriat cu Societatea de Limbă 

Română condusă de domnul Lucian Marina, privind 

organizarea diverselor reuniuni cultural-științifice, literar-

muzicale, artistice, din domeniul artelor plastice, respectiv 

participarea reciprocă a participanților la Simpozioane, 

Colocvii, Festivaluri, Colonii Literare sau Colonii de Arte 

Plastice  

permanent   
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crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

7  - Încheiere acord de parteneriat cu Forumul Democratic al 

Germanilor din Județul Caraș-Severin privind derularea de 

activități culturale pe parcursul anului 2022 

permanent   

8  - Încheiere acord de parteneriat cu Asociația ”Dunărea” 

din Moldova Nouă în vederea organizării Zilei 

Internaționale a monumentelor și siturilor istorice 

permanent   

9  - Expoziţii,                                                   

- Fotodocumentare,                     

- Lansări de carte,                  

- Concerte,                                                                          

- Aniversări/comemorări ale personalităţilor cărăşene 

permanent   

 

 

    CAPITOLUL XVI 

SPORT 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Direcția Județeană de Sport și Tineret    

 Organizarea activității sportive    
19  Organizarea şi derularea Calendarului Sportiv Judeţean 

1. Promovarea sportului de performanţă (P1) 

- Campionate Naţionale (etape locale şi judeţene) 

- Campionate Şcolare (etape locale şi judeţene) 

- Alte Competiţii (etape locale, judeţene şi interjudeţene) 

2. Sportul pentru toţi (P2) 

- Acţiuni în colaborare cu Federaţia Română „Sportul 

pentru Toţi” 

- Acţiuni proprii 

25 - nr. de competiţii sportive   

20  Derularea de programe anuale pe domenii de activitate din 

cadrul strategiei judeţene 

permanent - nr. programe în domeniul 

sportiv  

 

21  Continuarea procesului de constituire a asociaţiilor pe permanent - nr. de asociaţii sportive  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

ramuri sportive înfiinţate   

22  Susţinerea sportului de înalt nivel şi a cluburilor care au 

sportivi angrenaţi în competiţiile interne şi internaţionale 

permanent - gradul de sprijinire a 

cluburilor sportive care au 

sportivi angrenaţi în 

competiţii 

 

23  Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale 

pentru organizarea şi dezvoltarea activităţii sportive 

permanent - nr. de competiţii sportive 

organizate în colaborare cu 

autorităţile publice locale 

 

24  Top Sport  2021 1 - gradul de atragere de 

fonduri pentru premierea 

sportivilor cu rezultate 

deosebite 

 

25  Finanţarea unor programe proprii a structurilor de drept 

privat în vederea organizări competiţiilor propuse 

permanent - gradul de organizare de 

licitaţii pentru structurile 

sportive de drept privat din 

fonduri nerambursabile 

 

26  Asigurarea unui calendar de îndrumare şi control a 

structurilor sportive din judeţ 

permanent - nr. acţiuni de îndrumare şi 

control la structurile sportive 

din judeţ 

 

27  Organizarea sistemului de evidenţă a structurilor sportive 

de drept privat şi publice 

permanent - gradul de evidenţă a 

structurilor sportive din 

judeţ 

 

28  Utilizarea competiţiilor sportive ca sursă de selecţie pentru 

cluburile sportive 

permanent - nr. competiţii sportive de 

selecţie la nivelul judeţului 

 

29  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  

permanent - competiţii sportive 

organizate în parteneriat cu 

AJ Sportul pentru Toţi 

 

30  Organizarea de întâlniri cu sportivii de performanţă pentru 

conştientizarea efectelor negative a dopajului în sport 

 

2 - nr. întâlniri cu sportivii 

pentru conştientizarea 

efectelor negative a 

dopajului în sport 
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CAPITOLUL XVIII 

AFACERI INTERNE 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Optimizarea strategiilor naționale în domeniul 

afacerilor interne 

   

 Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul 

Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență 

   

 Implementarea împreună cu alţi parteneri instituţionali 

şi cu sprijinul societăţii civile a proiectelor în domeniul 

migrației 

   

1  Actualizarea componenței Grupului de lucru de suport 
pentru integrarea socială a migranților din Județul Caraș-

Severin 

1 -1 grup județean  

2  Organizarea și desfășurarea întâlnirilor Grupului de lucru 

de suport pentru integrarea socială a migranților din Județul 

Caraș-Severin 

 -nr. întâlniri  

3  Implicare în organizarea și desfășurarea activităților legate 

de integrarea socială a migranților din Județul Caraș-

Severin 

 -nr. întâlniri  

 Poliţie    

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin    

 Creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin 

protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, 

siguranţa stradală, siguranţa rutieră 

   

4  Menținerea ordinii publice în Sistem integrat, conform 

prevederile OMAI 60/2010 

permanent - nr. activități de patrulare    

5  Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice 

prin SNUAU 112 

permanent - nr. intervenții la solicitări 

prin SNUAU 112  

 

6  Derularea de acţiuni preventive pentru combaterea 

infracţiunilor în zona instituţiilor de învăţământ 

săptămânal  

pe perioada anului școlar 

- nr. evenimente înregistrate  

în incinta unităților de 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

preuniversitar învățământ 

- nr. activități în unitățile de 

învățământ   

7  Desfășurarea de acțiuni în vederea combaterii 

infracționalității contra persoanei și a patrimoniului, precum 

și a infracționalității stradale 

permanent - nr. acțiuni desfăşurate  

- nr. infracțiuni înregistrate  

 

8  Desfășurarea de acțiuni în vederea prevenirii  şi combaterii 

violenței domestice, delicvenței juvenile, prevenirea 

agresiunilor de natură sexuală  

permanent - nr. acțiuni desfăşurate  

 

 

9  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 

permanent  - nr. acțiuni efectuate  

- nr. infracțiuni constatate 

 

 Prevenirea și combaterea infracționalităii organizate și 

transfrontaliere. Destructurarea grupărilor/grupurilor 

infracţionale 

   

10  Activităţi pentru destructurarea grupărilor infracţionale care 

pot genera conflicte stradale de impact şi a celor care comit 

infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite  

permanent - nr. acțiuni organizate    

- nr. grupări destructurate  

 

11  Punerea în executare a mandatelor şi sentinţelor penale, 

localizarea, prinderea şi încarcerarea persoanelor urmărite 

in temeiul legii. Identificarea persoanelor dispărute, in 

special a minorilor 

permanent - nr. mandate de executare a 

închisorii executate 

- nr. mandate de executare 

de aducere executate 

 - nr. mandate de executare a 

pedepsei executate 

- nr. sentințe penale 

executate 

- nr. persoane dispărute puse 

în urmărire  

- nr. persoane dispărute 

identificate  

- nr. persoane dispărute 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

nepuse în urmărite fiind 

identificate la scurt timp 

 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 

   

12  Organizarea de acţiuni în domeniul evaziunii fiscale permanent - nr. acţiuni organizate 

- nr. infracțiuni constatate  

- nr. persoane cercetate  

- mii lei prejudiciu recuperat 

- nr. sancțiuni 

contravenționale aplicate 

 

13  Organizarea de acţiuni  pentru prevenirea şi combaterea  

ilegalităţilor din domeniul vamal  și a contrabandei cu 

produse din tutun 

permanent - nr. acţiuni organizate 

- nr. infracțiuni constatate   

- nr. ţigarete 

indisponibilizate  

 

 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, 

financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi 

menţinerii capacităţii operaţionale a structurilor 

inspectoratului 

   

14     Eficientizarea suportului material al structurilor operative permanent   

15  Eficientizarea managementului resurselor umane  permanent   

16  Informarea opiniei publice prin realizarea de știri, 

comunicate de presă, precum și realizarea de materiale 

informative cu specific de prevenire  

permanent - nr. emisiuni radio și tv,  

- nr. ştiri şi comunicate de 

presă întocmite 

 

 Jandarmi    

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

Caraş-Severin 

   

 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a 

cetăţenilor 

   

17  Adaptarea cadrului dispozițional în concordanță cu situația permanent - nr. planuri de măsuri  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

operativă, pentru gestionarea în sistem integrat a situațiilor 

de risc cu impact în planul ordinii și siguranței publice 

întocmite, 

- nr. ordine/ dispoziții 

întocmite 

18  Adaptarea dispozitivelor de ordine publică, în funcție de 

evoluția situației operative, la manifestările care au loc în 

spațiul public 

permanent - nr. planuri de măsuri 

întocmite, 

- nr. ordine/ dispoziții 

întocmite 

 

19  Adaptarea cadrului dispozițional necesar repartizării în mod 

eficient a resurselor și mijloacelor avute la dispoziție pentru 

executarea misiunilor specifice 

Permanent - nr. planuri de măsuri 

întocmite, 

- nr. ordine/ dispoziții 

întocmite 

 

20   Planificarea/desfășurarea misiunilor de menținere și 

asigurare a ordinii publice în raport cu nevoile operative 

permanent - media zilnică a patrulelor 

prezente în segmentul 

stradal, 

- media zilnică a 

efectivelor din cadrul 

patrulelor prezente în 

segmentul stradal, 

- nr. de misiuni de asigurare 

OP 

 

21  Organizarea de acțiuni comune cu instituțiile/ autoritățile 

cu responsabilități în domeniul specific, în vederea 

asigurării unui răspuns calificat și coordonat pentru 

prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul 

silvic 

permanent - nr. acțiuni desfășurate 

independent și în 

cooperare; 

- rezultate obținute 

 

 Asigurarea eficienţei activităţii de prevenire şi 

combatere a faptelor antisociale 

   

22  Intensificarea acțiunilor de prevenire și combatere a 

contrabandei cu tutun și produse din tutun, la nivelul 

frontierei de stat și pe întreg teritoriul județului Caraș-

Severin 

permanent - nr. efective participante la 

acțiuni pe linia pe linia 

combaterii contrabandei cu 

țigări, 

- nr. infracțiuni constatate/ 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

sesizate, 

- nr. țigarete capturate 

23  Creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului 

didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în 

zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar 

permanent - nr. instituții de 

învățământ în zona cărora 

au fost executate misiuni, 

- nr. patrule de jandarmi 

care au acționat în zona 

instituțiilor de învățământ 

 

24  Inițierea de programe/ proiecte și/ sau campanii de 

prevenire a violenței în incinta și în zona adiacentă 

unităților de învățământ 

permanent - nr. programe/ proiecte și/ 

sau campanii de prevenire,  

- nr. activități preventiv-

educative desfășurate 

 

25  Prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei permanent - nr. infracțiuni contra 

persoanei sesizate 
 

26  Prevenirea și combaterea infracțiunilor contra 

patrimoniului 

permanent - nr. infracțiuni contra 

patrimoniului sesizate 
 

27  Prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul 

armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor 

explozive și substanțelor periculoase 

permanent - nr. de infracțiuni la 

regimul armelor,  

munițiilor, materialelor 

nucleare, al materiilor 

explozive și substanțelor 

periculoase sesizate 

 

28  Prevenirea și combaterea contrabandei permanent - nr. infracțiuni de 

contrabandă sesizate 
 

29  Prevenirea și combaterea infracțiunilor silvice permanent - nr. acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea 

infracțiunilor silvice, 

- nr. de infracțiuni silvice 

sesizate, 

- volumul masei lemnoase 

confiscate 

 

30  Prevenirea și combaterea infracțiunilor privind fondul permanent - nr. infracțiuni sesizate  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

piscicol, pescuitul și acvacultura 

 Gestionarea provocărilor migraţioniste şi securităţii 

frontierelor  

   

31  Participarea la activități/acțiuni care au ca scop prevenirea 

și combaterea migrației ilegale și a infracționalității 

transfrontaliere 

permanent - nr. misiuni de asigurare/ 

însoțire a transportului 

migranților, 

- nr. acțiuni comune cu IGI 

CS/ S.T.P.F.CS 

 

32  Consolidarea mecanismului de cooperare 

interinstituțională din punct de vedere operațional în 

situații de criză, determinate de un aflux de imigranți 

permanent - nr. acțiuni de control, 

misiuni comune IGI CS/ 

S.T.P.F.CS, 

- nr. jandarmi ce au 

participat la acțiuni de 

control, misiuni comune cu 

IGI/ P.F 

 

 Poliție de frontieră    

 Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră  

Caraș-Severin 

   

33  Măsuri de asigurare a ordinii publice și siguranță a 

cetățeanului și prevenirea răspândirii îmbolnăvirii cu 

virusul COVID.19 

permanent - nr. misiuni executate  

34  Organizarea de acțiuni propii și comune la nivel local 

pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și 

infracționalității transfrontalierea 

permanent - nr. misiuni executate  

35  Cooperarea interinstituțională în aplicarea legii permanent - nr. misiuni executate  

 Situații de urgență    

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Semenic” al 

Județului Caraș-Severin 

   

 Desfășurarea pregătirii în comun a Structurilor 

Sistemului Județean pentru Managementul Situațiilor 

de Urgență 

   

36  Organizarea şi desfăşurarea de exerciţii de cooperare permanent - nr. exerciții desfășurate  
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

împreună cu structurile Sistemului Judeţean pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă 

 Creșterea gradului de profesionalism și operativitate la 

intervenții și misiuni 

   

37  Desfăşurarea de recunoaşteri și activități de 

educare/instruire 

permanent - nr. recunoaşteri și activități 

de educare/instruire  

 

 Asigurarea coordonării, îndrumării și controlului tehnic 

de specialitate al activității de prevenire și gestionare a 

situațiilor de urgență 

   

38  Desfăşurarea de controale de specialitate pe linia situaţiilor 

de urgenţă 

permanent - nr. controale efectuate  

39  Desfăşurarea de alte activităţi (cursuri şi instruiri, 

simpozioane, concursuri, acţiuni de informare preventivă) 

permanent - nr. activități efectuate  

 Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin, Seviciul 

Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență  

   

40  Elaborarea de lucrări pe linie de prevenire şi gestionare a 

situaţiilor de urgenţă 

permanent - nr şedinţe ale CJSU Caraş-

Severin  

- nr. Ordine Prefect privind 

constituirea Comisiilor 

mixte  

- nr. Procese-Verbale de 

evaluare a pagubelor 

- nr. Hotărâri ale 

Comitetului Judeţean Caraș-

Severin pentru Situaţii de 

Urgenţă 

- nr. videoconferinţe 

- nr. Rapoarte sinteză de 

evaluare a pagubelor 

 

41  Organizarea fluxului informaţional în situaţii de urgenţă şi 

informarea în timp util a Ministerului Afacerilor Interne, 

Permanent - nr. informări transmise 

autorităţilor administraţiei 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

asupra producerii unui eveniment deosebit pe raza judeţului publice locale şi 

administratorilor de 

infrastructură cu ocazia 

emiterii de avertizări şi ori 

de câte ori au avut loc 

situaţii deosebite precum  

- nr. informări transmise 

MAI cu ocazia producerii 

unor evenimente deosebite 

 Antidrog    

 Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Caraș-Severin 

   

 Educație, cercetare și inovare    

42  Activități de prevenire 160 - dobândirea de informații 

cu privire la riscurile și 

efectele negative ale 

consumului de alcool, tutun 

și droguri ilegale, 

- dezvoltarea personală 

 

43  Implementarea proiectului “Mesajul meu antidrog” 25 - promovarea alternativelor 

sănătoase de petrecere a 

timpului liber 

 

44  Implementarea proiectului ”ABC-ul emoțiilor” 20 - cunoaşterea factorilor de 

risc şi de protecţie în 

consumul de tutun, alcool şi 

droguri, 

- cunoaşterea aspectelor 

legate de importanţa 

prevenirii, de la vârste cât 

mai mici, 

- cunoaşterea modalităţilor 

de a dezvolta abilităţile 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

emoţionale ale copiilor  

45  Implementarea proiectului ”Cum să creștem sănătoși” 20 - cunoaşterea aspectelor 

legate de importanţa 

prevenirii, de la vârste cât 

mai mici, 

- cunoaşterea modalităţilor 

de a promova şi dezvolta 

abilităţile şi resursele 

personale ale copiilor, 

- dobândirea de cunoştinţe 

despre cum să promoveze 

stiluri şi obiceiuri de viaţă 

sănătoase care să acţioneze 

ca elemente de protecţie faţă 

de alternative nocive 

 

46  Implementarea proiectului ”Eu și copilul meu” 10 - sensibilizarea și 

responsabilizarea familiilor 

în vederea oferirii de modele 

pozitive copiilor, în cadrul 

programelor de informare, 

educare și conștientizare cu 

privire la efectele 

consumului de droguri 

 

47  Implementarea proiectului ”Necenzurat” 15 - îmbunătățirea cunoștințelor 

legate de factorii de risc și 

de protecție, concomitent cu 

construirea atitudinilor 

împotriva consumului, 

- dezvoltarea abilităților 

intra personale, cum ar fi 

competențele de coping, 

rezolvarea de probleme, 

luarea deciziilor și stabilirea 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

obiectivelor, 

- dobândirea unor abilități 

generale de a consolida 

relațiile de familie, precum 

și de a controla și soluționa 

conflictele 

48  Implementarea proiectului ”Fred GoesNET” 10 - creșterea accesibilității 

tinerilor care se află la riscul 

de a deveni dependenți de 

droguri la serviciile integrate 

de prevenire şi asistenţă, 

- creșterea șansei 

intervenţiei timpurii şi 

rapide, evitându-se/ 

diminuându-se astfel riscul 

condamnării, discriminării 

sau marginalizării tinerilor 

cu risc de a deveni 

dependenți 

 

49  Implementarea proiectului local “Conduită rutieră antidrog 

- Fără riscuri! Alege viaţa!”, în parteneriat cu I.P.J. Caraș-

Severin – Serviciul Poliției Rutiere 

40 - creșterea gradului de 

informare a tinerilor cu 

privire la riscurile și efectele 

negative ale consumului de 

alcool, droguri ilegale, 

precum  și de substanțe cu 

proprietăți psihoactive 

 

 Tineret și sport    

50  Marcarea ”Zilei mondiale fără tutun” 5 - creșterea gradului de 

informare a populației 

generale în special a 

tinerilor cu privire la 

riscurile consumului 

produselor din tutun 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

51  Marcarea ”Zilei Internaționale de Luptă Împotriva 

Traficului și Consumului Ilicit de Droguri” 

2 - creșterea gradului de 

informare a tinerilor cu 

privire la riscurile și efectele 

negative ale consumului de 

droguri ilegale și de 

substanțe cu proprietăți 

psihoactive 

 

52  Marcarea “Zilei Naţionale fără Tutun” 5 - creșterea gradului de 

informare a populației 

generale în special a 

tinerilor cu privire la 

riscurile consumului 

produselor din tutun 

 

53  Derularea Campaniei „19 Zile de prevenire a violenţelor şi 

abuzurilor împotriva tinerilor şi copiilor”, în parteneriat cu 

FICE România – Fliliala Caraş-Severin 

10 - creșterea gradului de 

informare a populației 

generale în special a 

tinerilor cu privire la 

riscurile consumului 

produselor din tutun 

 

54  Activități de voluntariat 25 - promovarea alternativelor 

sănătoase de petrecere a 

timpului liber, 

- prevenirea consumului de 

droguri în rândul tinerilor 

 

 Sănătate    

55  Acordarea serviciilor de asistență pentru beneficiarii 

CPECA Caraș-Severin 

50 - reducerea sau renunțarea la 

consumul de droguri, 

- reducerea riscurilor 

asociate consumului de 

droguri, 

- îmbunătățirea relației cu 

familia, 
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crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 
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Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

- reintegrarea socială 

 Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Seviciul 

Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență 

   

56  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 

2 - analizarea situaţiei 

transmise de către 

Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Caraş-Severin 

- transmiterea Rapoartelor la 

Agenţia Naţională Antidrog 

 

 Servicii publice - paşapoarte, permise, înmatriculări 

vehicule, documente de identitate 

   

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția de Evidență a 

Persoanelor   
   

 Îndeplinirea misiunii instituției în baza unui sistem 

unitar de reguli 

   

57  Sprijinirea UAT care solicită înfiinţarea de S.P.C.L.E.P. în 

vederea îndeplinirii etapelor cuprinse în normele de 

constituire și verificarea conformității tehnică și 

organizatorică în vederea solicitării avizului de funcţionare 

pentru S.P.C.L.E.P. noi înfiinţate şi coordonarea 

metodologică a acestora 

la nevoie - actele administrative HCL 

de aprobare a înființării 

SPCLEP 

 

în funcție de 

solicitări 

58  Asigurarea pregătirii profesionale a personalului nou 

angajat în cadrul structurilor de evidență a persoanelor 

locale, din județ 

la nevoie - nr. dispozițiile primarilor 

de încadrare a noilor 

lucrători 

în funcție de 

fluxul de personal 

59  Asigurarea unui personal calificat și informat prin 

facilitarea accesului la mijloace de pregătire profesională 

interne și externe 

permanent - nr. programe de pregătire 

profesională 

 

60  Creșterea gradului de transparență și impact al instituției 

prin activități de mediere, mediatizare și facilitare a 

accesului publicului la mijloace moderne de comunicare și 

interacționare, primire în audiență și soluționare petiții 

permanent - nr. rapoarte ale COMP 

cuprinzând audiențele și 

petițiile soluționate 

- nr. DEPCS și la nivel de 

de câte ori se 

înregistrează 

cereri 

/ semestrial 

(pentru raportul 
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Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 
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Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

SPCLEP din județ 

- nr. rapoarte privind 

activitatea de soluționare a 

petițiilor 

petițiilor și 

audiențelor) 

 Menținerea atributelor consacrate de coordonare și 

control asupra entităților structurale ale instituției şi ale 

celor județene 

   

61  Participarea, în cadrul colectivelor de control, la controalele 

planificate a se efectua la S.P.C.L.E.P. din judeţ şi 

consemnarea constatărilor în cuprinsul notelor de constatare 

întocmite ulterior 

permanent - nr. planuri de control 

- nr. note de constatare 

 

 

62  Participarea la controalele pe linie de stare civilă la 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor din teritoriu şi la primăriile comunelor unde nu 

funcţionează asemenea servicii 

permanent - nr. planuri de control 

- nr. PV de finalizare a 

controlului 

 

 

63  Asigurarea coerenţei R.N.E.P. cu informaţii privind actele 

de naştere şi de deces emise de oficiile de stare civilă din 

cadrul primăriilor și întocmirea sintezei trimestriale 

aferente 

permanent - nr. comunicărilor privind 

acte naștere și acte deces 

emise 

 

 

64  Prelucrarea comunicărilor C.R.D.S. însoţite de documentele 

suport, retrase odată cu eliberarea paşapoartelor în care s-a 

înscris menţiunea CRDS 

permanent - nr. de adrese de 

comunicare 

- nr. de operări în n 

S.N.I.E.P. 

 

65  Asigurarea operațiunilor de valorificare și gestionare a 

datelor cu caracter personal din R.N.E.P. 

permanent - nr. adrese de solicitare de 

furnizări date  

 

 

66  Verificarea dosarelor și avizarea prealabilă a cererilor de 

transcriere a certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor 

români,  întocmite în străinătate 

permanent - nr. dosare de transcriere 

- nr. acte de stare civilă 

emise 

 

67  Verificarea şi formularea propunerilor de admitere sau 

respingere a cererii de schimbare a numelui pe cale 

administrativă, pentru a fi înaintate preşedintelui consiliului 

permanent - nr. cereri de schimbare de 

nume 

- nr. referate de propunere 
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cuprinse în Programul de Guvernare 
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Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

judeţean şi păstrarea dosarelor rezultate din activitate de admitere / respingere 

68  Verificarea dosarelor și avizarea solicitărilor de înregistrare 

tardivă a nașterii 

permanent - nr. de dosare; 

- nr. de avize emise 

 

 

69  Verificarea și avizarea  cererilor  privind rectificarea / 

reconstituirea ulterioară a actelor de stare civilă  

permanent - nr. de solicitări avizate; 

- nr. acte rectificate 
 

70  Operarea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă, 

exemplarul II 

permanent - nr. mențiunilor operate 

 
 

71  Verificări la unitățile de protecţie socială din judeţ pe linia 

deţinerii actelor de stare civilă și a actelor de identitate 

permanent - nr. actelor emise 

 
 

72  Punerea în legalitate a cetățenilor care nu au solicitat 

eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de 

lege 

permanent - nr. actelor de identitate 

emise 

 

 

73  Punerea în legalitate cu acte de identitate a cetățenilor de 

etnie romă 

permanent - analiza activităților 

întreprinse 
 

74  Numărul actelor de identitate eliberate „pentru testarea şi 

urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru 

soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru 

sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în 

domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale” 

permanent - cererile de solicitare 

eliberare acte identitate 

 

 

75  Implementarea în R.N.E.P. a datelor de identitate ale 

cetăţenilor la eliberarea actelor de identitate şi aplicarea 

vizelor de reşedinţă 

permanent - nr. implementări în RNEP  

 Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul 

Public Comunitar pentru de Paşapoarte 

   

 Derularea în bune condiţii a procedurii de eliberare a 

paşapoartelor simple 

   

76  Aplicarea prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii în străinătate a cetăţenilor români, precum 

şi a H.G. nr. 94/ 2006 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 248/ 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare 

permanent - nr. cereri soluționate 

- n. pașapoarte emise 
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(pentru acțiune) 

Observații 

77  Aplicarea, cu operativitate, a măsurilor de suspendare a 

dreptului la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor 

români 

permanent - - nr. măsuri de suspendare 

implementate 

 

78  Efectuarea menţiunilor privind stabilirea/restabilirea 

domiciliului cetăţenilor români în/din străinătate, 

comunicarea acestora Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 

permanent - nr. avize SDR comunicate 

DEP 

 

79  Scanarea în format electronic a mapelor personale cu ocazia 

soluţionării lucrărilor 

permanent - nr. de mape scanate  

 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor 

   

 Derularea în bune condiţii a procedurii de sustinere a 

examenului in vederea obtinerii permisului de 

conducere și de eliberare a permiselor de conducere 

   

80  Programarea candidatilor in vederea sustinerii examenului 

in vederea obtinerii PC 

permanent - nr. candidați programați  

81  Eliberarea dovezilor inlocuitoare PC si CI in 2 ore de la 

depunerea  documentelor iar pentru cei care au sustinut 

examen in 24 ore 

permanent - nr. dovezi eliberate  

82  Sustinerea examenului in vederea obtinerii PC la proba 

teoretica in sistem informatic si a probei practice la traseu 

permanent - nr. candidați examinați  

83  Inmatricularea vehiculelor cu respectarea legislatiei permanent - nr. vehicule înmatriculate  

 Serviciul Județean Caraș-Severin al Arhivelor Naționale    

 Transformarea digitală a unor activităţii interne a 

strcturilor MAI 
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84  Proiectul “Spre guvernarea digitală. Starea civilă 

electronică în cadrul Arhivelor Naţionale ale României (e 

ANR)”– obiectivul proiectului este digitalizarea şi 

disponibilizarea online a materialelor arhivistice de stare 

civilă deţinute de Arhivele Naţionale 

1 1. - activităţi de instruire 

profesională legate de 

implementarea proiectului, 

2. - predarea-primirea 

registrelor de stare civilă 

către prestator, 

3. - verificarea modului de 

scanare de către prestator a 

documentelor de stare civilă 

4. -  încărcarea metadatelor în 

aplicaţie, 

5. - indexarea şi realizarea 

reproducerilor de către 

personalul implicat în 

proiect 

 

 

85  Proiectul “Consolidarea capacităţii Arhivelor Naţionale de 

furnizare a serviciilor publice (eVitala)”– obiectivul 

proiectului este transformarea digitală a instrumentelor de 

evidenţă şi informare arhivistică pentru transformarea 

digitală 

1 - activităţi de instruire 

profesională legate de 

implementarea a proiectului, 

- predarea-primirea  

instrumentelor de evidenţă, 

- verificarea reproducerilor, 

- încărcarea metadatelor în 

aplicaţie 
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CAPITOLUL XX 

AFACERI EXTERNE 

 
Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Afaceri externe    

 Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Serviciul 

Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență 

   

 Promovarea imaginii Județului Caraș-Severin    

1  Actualizarea lucrării „Monografia Județului Caraș-Severin” 

pe suport de hârtie și electronic, în română și engleză 

1 - nr. lucrări  

2  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 

permanent - nr. vizite  

3  Participarea la reuniuni organizate în baza unor tratate 

bilaterale și realizarea unor prezentări  

permanent - nr. participări  

 Stimularea diferitelor forme de cooperare a 

autorităților publice locale cu entități similare din 

străinătate 

   

4  Actualizarea „Ghidului înfrățirilor” 1 - nr. lucrări  

5  Acordarea de consultanță procedurală, autorităților publice 

locale în vederea încheierii acordurilor de înfrățire/ 

colaborare cu entități similare din străinătate 

permanent - nr. UAT consiliate  

6  Întocmirea documentației necesare în vederea cooperării 

sau asocierii instituției prefectului cu instituții similare din 

țară sau străinătate 

la solicitare  La solicitarea 

conducerii 

instituției 

prefectului 

7  Întocmirea, gestionarea evidenței centralizate și 

monitorizarea activității de relații și de colaborări 

internaționale ale instituției prefectului 

permanent   

8  Elaborarea evidenței centralizate a rapoartelor de activitate 

întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relații 

internaționale 

permanent - nr. rapoarte  



 100 

Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 
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Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Generală de 

Dezvoltare 

   

 Promovarea obiectivelor și intereselor Județului Caraș-

Severin în plan extern  

   

9  Asigurarea si susţinerea promovării intereselor regionale, 

respectiv ale judeţului Caraş-Severin, în ţară si străinătate 

prin crearea unei imagini pozitive a judeţului 

permanent - nr. participări la 

evenimente organizate în 

țară și străinătate 

 

10  Promovarea intereselor județului în cadrul întâlnirilor cu 

reprezentanții acreditați în România ai misiunilor 

diplomatice și ai organizațiilor internaționale 

permanent - nr. evenimente  

 Consolidarea cooperărilor bilaterale existente și 

promovarea de noi relații de colaborare 

   

11  Aprofundarea cooperărilor externe existente la nivelul 

județului 

permanent - cooperări externe  

12  Sprijinirea acţiunilor de înfraţire și colaborare ale unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţul nostru cu entități 

similare din străinătate 

permanent - nr. protocoale de 

colaborare externă  

 

 Consolidarea dimensiunii economice a relațiilor externe    

13  Susținerea dinamizării relațiilor economice internaționale permanent - nr. acțiuni de susținere a 

colaborărilor economice 

 

 Dezvoltarea relațiilor de colaborare în cadrul 

organizațiilor internaționale în care Județul Caraș-

Severin este membru 

   

14  Participarea la reuniunile comisiilor și grupurilor de lucru 

ale asociațiilor internaționale 

la solicitare - nr. participări la reuniunile 

comisiilor și grupurilor de 

lucru 

 

 Diaspora    

 Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Generală de 

Dezvoltare 

   

 Promovarea intereselor și identității românilor din 

afara granițelor 

   

15  Colaborări în ceeea ce privește comunităţile româneşti de la nevoie - acțiuni de sprijinire a  
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peste hotare, fie că este vorba despre diaspora de mobilitate, 

fie de minorităţile din jurul graniţelor 

comunităților românești de 

peste hotare 

 

 

CAPITOLUL XXI 

MINORITĂŢI NAŢIONALE 
 

Nr. 

crt. 

Denumire obiective/acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare re 

Număr acțiuni propuse pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

 Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Serviciul 

Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență 

   

 Asigurarea drepturilor minorităților naționale    

10  Asigurarea funcționării secretariatului BJR și asigurarea 

funcționării Grupului de lucru mixt, organizare ședințe, 

raportări 

permanent - nr. ședințe, 

- nr. monitorizări 

 

11  Elaborarea Planului anual pentru implementarea Strategiei 

de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 

rome 2021-2027 

1 - planu anual În corelare cu 

Strategia 2021-

2027 

12  Monitorizarea Planului anual pentru implementarea 

Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome 2021-2027 și asigurarea de asistență de 

specialitate experților locali pentru romi din cadrul 

primăriilor 

la solicitare - nr. monitorizări La solicitarea 

ANR 

13  Urmărirea bunei desfășurări a activităților în domeniul 

învățământului, în limba minorităților naționale, la nivelul 

județului 

permanent - nr. informări  

14  Urmărirea modului cum sunt inscripționate plăcuțele 

bilingve, în localitățile unde  sunt necesare amplasarea 

plăcuțelor bilingve 

permanent - nr. informări  

15  Menținerea legăturilor strânse între organizațiile 

minorităților naționale și instituțiile publice 

permanent - nr. informări  
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Indicatori de rezultat 

(pentru acțiune) 

Observații 

16  Rezolvarea /îndrumarea cu privire la  problemele ridicate  

de cetățeni care aparțin diferitelor minorități naționale, 

inclusiv a celor de etnie romă 

ori de câte ori este cazul - nr.informări  
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