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                R O M Â N I A      A P R O B: 

    INSTITUŢIA PREFECTULUI           P R E F E C T, 

    JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                  

Serviciul Afaceri Europene, Coordonare         

    Instituţională şi Situaţii de Urgenţă         Ioan DRAGOMIR 

Nr.10/__________/_________2022           

 

                  A V I Z A T: 

            S U B P R E F E C T, 

 

 

                         Cristian GÂFU        

 

 

 În baza art.6 alin.(1) pct.II.1 din HGR nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a 

unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin adresa nr.4/1799/26.01.2021, s-a solicitat membrilor 

Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin şi invitaţilor permanenţi o informare 

trimestrială asupra activităţii desfăşurate. 

 Din cei 28 membrii ai Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin 23 au 

înaintat informarea solicitată, iar din cei 18 invitaţi permanenţi 7 au înaintat 

informarea solicitată. 

 De asemenea, 8 instituţii, respectiv: Inspectoratul Judeţean în Construcţii Caraş-

Severin, Oficiul pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Caraş-Severin, Centrul Militar 

Judeţean Caraş-Severin, Agenţia Domeniilor Statului – Centrul Judeţean Caraş-Severin, 

Registrul Auto Român – Reprezentanţa Caraş-Severin, Autoritatea Rutieră Română – 

Agenţia Caraş-Severin, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul 

Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia Silvică Caraş-Severin, au comunicat adrese prin care 

au motivat netransmiterea informării trimestriale, iar Structura Teritorială pentru 

Probleme Speciale Caraş-Severin prin OUG nr.91/2020 a trecut din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului. 

 

I N F O R M A R E 

privind activitatea desfăşurată în trimestrul II 2022 de către membrii şi invitaţii 

permanenţi ai Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin 

 

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CARAŞ - 

SEVERIN  (OCPI) 

Sinteza activităţii:, 

În trimestrul II 2022 instituţia a asigurat servicii şi a furnizat informaţii din baza 

de date cadastrală, contra cost, înregistrând venituri în sumă de 250717,5 pentru servicii 

de cadastru (4635 operaţii) respectiv 1531194,67  lei pentru servicii de publicitate 

imobiliară (27271operaţii) și 292,98 lei alte venituri. 

A mai furnizat date şi informaţii privind: 45 puncte inventar de coordonate, 0 

planuri şi hărţi analogice;18 planuri şi hărţi digitale şi nu a completat titluri de 

proprietate. 
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În această perioadă au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- întocmirea situaţiilor  economice lunare pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, Direcţia Economică; 

- verificarea și raportarea Birourilor Notariale pentru care se prestează servicii de 

către OCPI; 

- realizarea înregistrării contabile  a tuturor documentelor şi operaţiunilor 

rezultate din activitatea oficiului; 

- întocmirea tuturor documentelor  şi realizarea tuturor operaţiunilor  şi 

raportărilor legate de activitatea de trezorerie, respectiv de Ministerul Finanţelor 

Publice; 

- verificarea și semnarea actelor adiționale pentru finanțarea VIII pentru PNCCF 

în proporție de 90%; 

- a  fost  asigurată   reprezentarea  oficiului  în  fața  instanţelor  judecătoreşti   și  

au  fost  formulate  apărările  necesare  în  dosarele  aflate  pe  rolul instanțelor  de  

judecată. 

 - au  fost  verificate  de legalitate  și  semnate  un  număr  de  :  87  decizii , 16 

acte adiționale la Contractele  individuale  de  muncă  al salariaților, 37 contracte de 

finanțare încheiate între OCPI și diverse UAT- uri,5 contracte cu incidență pentru 

instituție. 

-  a  fost  organizat un examen în  vederea  autorizării  în  domeniul cadastrului, 

geodeziei  și  cartografie pentru  categoria  ” B” și au fost eliberate 2 certificate de 

autorizare; 

- a fost depus un dosar în vederea schimbării Certificatului de autorizare,în 

vederea actualizării datelor. 

- au  fost  întocmite  și  transmise  în termen răspunsuri la  solicitările  venite  

din partea  diferitelor  instituții. 

- au fost  întocmite  și  transmise  12 înștiințării  către  notarii  publici  debitori 

privind  accesoriile ( dobânzi  și penalități)  pe  care  le  au  de  achitat  față  de  Agenția  

Națională  de  Cadastru  și  Publicitate  Imobiliară.                

 - s-au implementat standardele de control intern managerial conform O.S.G.G 

NR.600/2018; 

- au fost înregistrate, un număr de 17 petiții, soluționate 12 petiții și în curs de 

soluționare 5 petiții; 

- la Legea 544/2001 au fost înregistrate 4 petiții. 

- în audiență au fost primiți un număr de 4 persoane. 

- s-a organizat 1 examen de promovare pentru o salariată; 

- au încetat 2 CIM; 

- o încadrare nouă; 

- s-au organizat 2 concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile; 

- s-au efectuat pontaje și plăți pentru POR. 

În cadrul serviciului de cadastru: 

- soluționarea îndreptărilor materiale pentru cărțile funciare deschise urmare a 

finalizării  lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT 

întreg, cât și pe sectoare cadastrale. 

- la nivel de Livrare nr. 1 - spre publicare - Copăcele (109 imobile), Gârnic (195 

imobile), Ramna (1206 imobile), Oravița (232 imobile), 
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- la nivel de Livrare nr. 2 – Documente tehnice ale cadastrului – documente 

finale: Zorlențu Mare (678 imobile),Ciuchici (960 imobile),Șopotu nou (119 imobile), 

Moldova Nouă (283 imobile), Goruia ( 121 imobile),   

- activitatea de verificare și recepție a lucrării pe UAT întreg – cu finanțare 

proprie și cofinanțare, la nivel de Livrare nr.2 – Documente tehnice ale cadastrului - 

Copie spre publicare: UAT Răcășdia (9020 imobile depuse), UAT Berliște (8904 

imobile), UAT Vărădia (10350 imobile) 

- verificări în teren – UAT Șopotu Nou,  UAT Moldova Nouă, UAT Mehadia . 

- la nivel de UAT Mehadia   - lucrarea este în etapa de afișare public pentru o 

perioada de 60  de zile, până în data de 16.07.2022. 

- la nivel de  UAT Teregova - este în derulare contractul de realizare lucrări de 

înregistrare sistematică la nivel de UAT,  încheiat  în cadrul proiectului ” Creșterea 

gradului de acoperire și incluziune  a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele 

rurale din Romania” COD SMIS 120063. În realizarea acestui proiect reprezentanții 

OCPI CS au asigurat, colaborarea între prestator – S.C.GAUSS SRL și reprezentanții 

Primăriei, sens în care s-au realizat deplasări la teren, întâlniri de lucru comune, sprijin 

în vederea derulării lucrării.  

- la nivel de UAT Teregova – au fost depuse spre verificare în Livrarea nr. 2 -  

documente tehnice - spre publicare, un nr. 7632 imobile. 

- în cadrul  programului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune  a 

sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din Romania” COD SMIS 

120063 -  la nivelul județului Caraș Severin se derulează  un număr de 16 UAT: 

Teregova, Mehadia, Băuțar, Bozovici, Buchin, Bucoșnița, Constantin – Daicoviciu, 

Cornereva, Marga, Păltiniș, Sacu, Slatina Timiș, Topleț, Zăvoi, Armeniș, Iablanița – la 

nivelul acestor unități administrativ-teritoriale au început lucrările conform Graficului 

de lucrări.  

- au fost verificate și recepționate  documentele aferente Livrării nr.2, 

sublivrarea 2.2 – Livrări parțiale pentru: UAT Bozovici, Bucoșnița, Slatina Timiș, în 

derularea contractelor cu obiect realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică  finanțate 

prin POR - în cadrul  programului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune  a 

sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din Romania” COD SMIS 

120063 

 Având în vedere faptul că s-au încheiat  contracte de finanțare, aferente  

Finanțării VIII – au fost inițiate achiziții la nivel de Unitate Administrativ - Teritorială  

și au fost depune la OCPI CS un număr de 46 contracte de prestări servicii, cu obiectul 

de lucrări de înregistrare sistematică. 

 În cadrul serviciului de publicitate imobiliară prin cele trei birouri de cadastru şi 

publicitate imobiliară: BCPI Reşiţa, BCPI Caransebeş, BCPI Oraviţa au fost înregistrate 

un număr de 26130  (restanțe 695) cereri care se referă la: consultare / extrase, 

intabulare, notari, dezmembrări, actualizări documente cadastrale, prime înregistrări 

imobile, avize recepții, rectificări CF, furnizare date, cadastru general, reexaminări, 

plângeri, servicii online.  

 În această perioadă au fost soluţionate un număr de 257 furnizări de date și un 

număr de 766 de cereri către ANCPI, ANAF, Instanţe Judecătoreşti, Poliţie și Parchet. 

       Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

-  

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

- 
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Concluzii:  

     Întreaga activitate s-a desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor legale în materie de 

cadastru  şi publicitate imobiliară. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

- urmărirea și asigurarea consilierii la  încheierea contratelor de prestări servicii 

încheiate între reprezentanții  unităților administrative teritoriale și persoanele  

autorizate să realizeze lucrări de înregistrare sistematică; 

- încheierea de acte adiționale  la contractele de finanțare,dacă se impune, urmare 

modificărilor Legii nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- recepția lucrărilor pentru care s-a realizat etapa de verificare și recepție precum 

și cele care vor ieși din  etapa – Publicare documente tehnice; 

- întruniri de lucru  / ședințe cu persoanele  autorizate / reprezentanții primăriilor, 

în vederea aducerii la cunoștință și instruirii cu privire la modificările  Legii nr. 7/1996 

republicată cu modificările și completările ulterioare, și altor acte normative; 

- deplasări  în unitățile administrative-teritoriale, conform specificațiilor tehnice, 

în vederea  asigurării coordonării realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, 

participare la publicarea documentelor tehnice ale lucrărilor recepționate, asigurarea 

consultării lucrărilor afișate precum și preluarea  cererilor de rectificare/contestații; 

- recepţionează documentaţiile cadastrale realizate de persoanele autorizate în 

vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară; 

- avizează, din punct de vedere tehnic, la solicitarea instanţelor de judecată, 

expertizele judiciare în domeniile topografie, cadastru şi geodezie, înainte de depunerea 

lor la instanţa de judecată; 

- emite avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor de specialitate şi 

realizarea recepţiei acestora; 

- recepţionează documentaţiile topografice întocmite în vederea obţinerii 

dreptului de proprietate; 

- realizează controlul activităţii persoanelor autorizate şi aplică sancţiuni conform 

prevederilor legale; 

- formulează răspunsuri la petiţiile/sesizările referitoare la activitatea de 

verificare şi recepţie a documentaţiilor cadastrale, înaintate de către compartimentul 

Secretariat şi Petiţii din cadrul Serviciului/Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat 

şi Petiţii; 

- furnizează, la cererea comisiilor locale/comisiei judeţene, a informaţiilor 

tehnice necesare în activitatea acesteia; 

- asigură suportul pentru implementarea înregistrării sistematice a proprietăţilor 

imobiliare, în baza contractelor încheiate de Agenţia Naţională, instituţii/autorităţi 

publice, alte persoane juridice interesate, în etapele procesului de înregistrare 

sistematică. 

Pentru îmbunătățirea activităților de înregistrare sistematică este nevoie de o bună 

colaborare între pilonii principali: OCPI, Primărie, Prestatori. 

 

 DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ  (DAJ) CARAŞ-

SEVERIN. 

Sinteza activităţii: 

În trimestrul II au fost realizate următoarele activitățile specifice:  

- ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de 

usturoi 2022, la care un număr de 6 producători agricoli au fost înscriși în program; 
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- ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de 

legume în spații protejate, pentru anul 2022, la care un număr de 31 producători agricoli 

au fost înscriși în program; 

- pregătirea profesională și instruirea agricultorilor prin cursurile organizate cu 

specializarea cultura plantelor - 1 curs finalizat, cu 10 cursanți, creșterea animalelor - 1 

curs finalizat cu 19 cursanți, pomicultură - 1 curs finalizat cu 9 cursanți, apicultură - 1 

curs finalizat cu 21 cursanți; 

- au fost organizate cursuri de instruire cu domeniul agromediu cu 17 de 

absolvenți și ecologic cu 4 absolvenți; 

- verificarea pe teren, în tot județul, a stării de vegetație a culturilor însămânțate la 

începutul toamnei anului 2021 și transmiterea periodic a datelor la MADR; 

- emitere avize consultative pentru eliberarea atestatului de producător agricol – 

127 de avize consultative pentru agricultorii interesați; 

- în domeniul vânzării terenurilor au existat: 279 oferte vânzare publicate de DAJ, 

104 avize vânzare teren favorabile publicate de DAJ, 143,2396 ha suprafață de teren 

scoasă la vânzare, 244 persoane fizice ofertante, 35 persoane juridice ofertante; 

În trimestrul II inspectorii de specialitate au efectuat 79 controale tematice privind 

respectarea legislaţiei în domeniile: 

 - industria alimentară – 34 controale; 

- legume fructe –21 controale;  

- vie-vin – 8 controale; 

- fertilizanților– 6 controale;  

- OMG–0 controale;  

- depozite cereale – 3 controale; 

- agriculturii ecologice– 7 controale; 

Pe parcursul trimestrului I s-au emis 5 de autorizații de plantare/defrișare pomi 

fructiferi. 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 Nu au fost întâmpinate probleme deosebite în desfășurarea activităților instituției. 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare, căile de acţiune în vederea 

aducerii la îndeplinire: 

 - sprijinirea constituirii formelor asociative; 

 - elaborarea de proiecte în vederea accesării fondurilor europene; 

 - continuarea celor patru Programe ale MADR  (legume, usturoi, cartof, viță de 

vie); 

          Concluzii:  

 Toate activităţile desfăşurate în trimestrul II s-au înscris în parametrii programaţi 

prin programul de lucru stabilit pentru anul 2022. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

- simplificarea documentațiilor pentru elaborarea proiectelor în vederea accesării 

fondurilor europene (echivalent cu tipicul UE); 

- simplificarea structurii de întocmire a Amenajamentului pastoral 

 

OFICIUL JUDEŢEAN DE ZOOTEHNIE CARAŞ - SEVERIN (OJZ) 

Sinteza activităţii: 

Pentru  trimestrul II au fost raportate: 

- efective cuprinse la reproducţie în anul 2022 (11086 bovine, 55980 ovine, 1205 

caprine, 3465 porcine); 
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- în cadrul OJZ activează 39 operatori pentru efectuarea însămânţărilor artificiale 

(IA); 

- situaţia  reproducătorilor  autorizaţi  pentru  montă  naturală, autorizaţi: 53 tauri, 

2421 berbeci, 39 țapi; 

- de la începutul anului au fost realizate însămânţări la specia taurine, astfel: 3432 

artificiale fiind obţinuţi  3110 viţei şi 1152 prin montă naturală fiind obţinuţi 950 viţei; 

- identificarea, înregistrarea şi introducerea în baza de date a ecvideelor şi 

distribuirea paşapoartelor la data de 30.06.2022 (ecvidee microcipate 0, fişe de 

identificare introduse în baza de date 42, paşapoarte ecvidee completate/introduse în 

baza de date/distribuite la proprietari 0/115/107); 

- au fost efectuate până la data de 30.06.2022 un număr de 24 acţiuni în teritoriu 

din care: 0-inspecții în târguri, exploataţii cabaline, 0 - controale la stupine, 2 - stabilire 

valori de înlocuire Note cu DSVSA, şi 22-privind controlul oficial al producţiei (COP) 

de lapte; 

- la controlul oficial a performanţelor la specia taurine efectuat la data de 

30.06.2022, la producţia de lapte au fost verificate 5293 capete, la carne au fost 

verificate 2501 capete şi au fost întocmite 17 de note de control iar la specia ovine şi 

caprine au fost verificate la producţia de lapte au fost verificate 61432 capete şi au fost 

întocmite 5 de note de control, la carne au fost verificate 2050 capete (ovine). 

- au fost  verificate documentele de solicitare  a codului formei asociative și de 

acordare a numerelor de ordine a stupilor (OM nr. 583/2013) la data de 30.06.2022: 

cereri verificate 10, număr de adeverințe PNA 120, cod stupină alocate 10;  

- au fost  verificate documentele privind  aprobarea  criteriilor  de  autorizare / 

reautorizare  a  stupinelor  de  multiplicare (ordin  nr.134  din  18  mai 2020)  la  data de 

30.06.2022: număr  de stupine de multiplicare  şi elită autorizate/reautorizate – 3; 

- au fost acordate un număr de 120 consultații tehnice; 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 - 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 - 

 Concluzii:  

- 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

- 

 

 OFICIUL  FITOSANITAR CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

            În cursul trimestrului II, în cadrul Oficiul  Fitosanitar Caraş-Severin s-au 

desfăşurat: 

 - activităţi privind monitorizarea zilnică a datelor meteorologice în vederea 

utilizării acestora pentru avertizarea tratamentelor chimice de combatere a bolilor şi 

dăunătorilor în culturile agricole.  

 - sondaje  la culturile  agricole    pentru  a  se  urmări  evoluţia   unor  boli  si 

dăunători: 

 Pomi  fructiferi ( sâmburoase)) - pentru  combaterea  moniliozei  și  a  

viespii  prunului; 

 Rapiță -  pentru  combaterea  gândacului  roșu  al  rapiței; 
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 Ceapă  și  usturoi - pentru  combaterea  muștei  cepei, a  usturoiului  și  a  

manei; 

 Cereale  păioase – pentru  combaterea  bolilor  foliare  și a  gândacului  

bălos; 

 Piersic – pentru  combaterea  bășicării  frunzelor; 

 Legume în  spații  protejate – pentru  combaterea  musculiței  albe  de  seră; 

 Vița  de  vie – pentru combaterea  manei,  făinării  și  a  acarienilor; 

 Măr  și  păr – pentru  combaterea  rapănului,  făinării,  viermelui  mărului,  

omizilor  defoliatoare  și  afidelor; 

 Cireș – pentru  combaterea  muștei  cireșelor; 

 Fasole  și  castraveți – pentru  combaterea  bacteriozelor; 

 Cartofi – pentru  combaterea  gândacului  din  Colorado  și  a  manei; 

 Floarea  soarelui – pentru  combaterea  păduchelui  mic; 

 Prun – pentru combaterea  viermelui  prunului; 

 Varză – pentru combaterea  purecilor  și  păduchilor  verzei; 

 Tomate – pentru combaterea  manei. 

 - controlul  fitosanitar  al  vegetalelor  şi  produselor vegetale  destinate  

exportului  şi  eliberarea  certificatelor  fitosanitare, exportându-se  următoarele  

produse:    

 9 ,,Certificate  fitosanitare” pentru  export  de:  elemente  fag,  frize  fag  și  

salcâm, semifabricate  din  salcâm  și cireș,  în  Chile  și  Noua  Zeelandă. 

 - s-au  efectuat  controale fitosanitare în  vederea  monitorizării  organismelor  de  

carantină  fitosanitară, în : 

- spaţii  de  depozitare a  produselor  agricole -    20 to; 

- sere  și  solarii         - 100 ha;     

- plantații  pomicole -  60  ha; 

- culturi de câmp – 90 ha. 

 - s-au  efectuat 20 de  inspecții  la  comercianții, utilizatorii  și  prestatorii  de  

servicii  cu  produse  de  protecția plantelor  din  județ,  pentru  a  verifica  modul in  

care  se respectă  legislația  în  domeniu.  

 - s-au  vizat  pe  anul  2022, 2  Certificate  de  înregistrare  pentru  

comercializarea  produselor  de  protecția  plantelor,  6  Certificate  pentru  prestării  

servicii  cu  produse  de  protecția  plantelor  și  2  Certificate  pentru  utilizarea  

produselor  de  protecția  plantelor; 

 - s-a  efectuat  controlul  fitosanitar  la   3   agenți  economici , în vederea  vizării  

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; 

 - s-au  reînnoit  angajamentele  la  4 operatori  economici  înregistrați  conform 

I.S.P.M.  15 (programul  de  conformitate  fitosanitară  al  ambalajelor  din  lemn); 

 - s-au  informat  fermieri  din  judeţul Caraş-Severin, beneficiari  ai  măsurilor  

PNDR, asupra  utilizării produselor  fitosanitare  şi  a  măsurilor  de  protecţia mediului,  

în  conformitate  cu  legislaţia  europeană. 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 Nu au fost întâmpinate probleme în desfășurarea activității Oficiului Fitosanitar. 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 Autoritatea Națională Fitosanitară a trasat următoarele sarcini: 
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 - situația agenților economici care comercializează, utilizează sau prestează 

servicii cu produse de protecția plantelor; 

- monitorizarea organismelor de carantină fitosanitară în culturile agricole, 

pepiniere silvice și pomicole, sere, solarii și spații de depozitare a produselor vegetale.  

- prelevări de probe pentru cereale, fructe și legume; 

- prelevări de probe de produse de protecția plantelor (pesticide); 

Concluzii:  

 Activitatea unităţii s-a desfăşurat în condiții optime. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

Pentru îmbunătăţirea activităţii Oficiului fitosanitar este necesar suplimentarea 

numărului de personal și dotarea cu aparatură de birou. 

Programul activităţilor importante preconizate a se desfăşura în trimestrul 

următor: 

- Sondaje  la  culturile  agricole  pentru  a  se  urmări  apariţia  şi  evoluţia  unor  

boli  şi  dăunători, în  funcţie  de  care  se  vor  emite  buletine  de  avertizare ,  pentru  

efectuarea  tratamentelor  chimice  de  combatere,  în  special  a  celor  cu  potenţial  

ridicat  de  atac; 

- Monitorizarea  zilnica a datelor  meteorologice in vederea   avertizării   

tratamentelor chimice de combatere a bolilor si dăunătorilor  in  culturile  agricole; 

- Se  vor  elibera ,,Certificate  fitosanitare” în  vederea  exportului  de   vegetale  

şi  produse  vegetale; 

- Controale  în  vederea  monitorizării organismelor  de  carantină  fitosanitară  

din:     

 spaţii  de  depozitare      -   20  to; 

 sere  și  solarii                - 100 ha; 

 plantații  pomicole         -   200  ha; 

 culturi  de  câmp           -  400  ha. 

-  Se   vor  viza  pentru  anul  2022  Certificatele  de  înregistrare  pentru  

producătorii, depozitele  colective, centrele  de  expediere  sau  importatorii  de  plante  

şi  produse  vegetale, conform  Ord. nr.  580/2007  şi  nr.  698/2007; 

- Abilitarea  agenților  economici  potrivit  dispozițiilor  legale  in  vigoare,  în  

vederea   executării  activității  de  comercializare,  utilizare  si  prestări  servicii  cu 

produse  de  protecția  plantelor,  conform  O.G.  nr. 41/2007; 

- Se  vor  informa  agenții  economici  referitor  la  produsele  de  protecția  

plantelor  care  nu  mai  au  certificat  de  omologare  și  au  mai  primit  o  perioadă  de  

grație  pentru comercializare,  perioadă  după  care  vor  deveni  reziduuri; 

- Se  vor  controla  agenţii  economici  care  comercializează  produse  de 

protecția  plantelor, în  vederea  vizării  anuale  a   autorizațiilor    și  pentru  a verifica 

dacă se respectă  prevederile  O.G.  nr.  41/2007,  referitoare  la comercializarea  și  

depozitarea  produselor  de protecția  plantelor,  precum  si returnarea  către  

distribuitori  a  ambalajelor  goale; 

- Reînnoirea  angajamentelor  la  operatorii  economici  înregistrați  conform 

I.S.P.M. 15 ( programul  de  conformitate  fitosanitară  al  ambalajelor  din  lemn); 

- Informarea  fermierilor  din  judeţul Caraş-Severin, beneficiari  ai  măsurilor  

PNDR, asupra  utilizării produselor  fitosanitare  şi  a  măsurilor  de  protecţia mediului,  

în  conformitate  cu  legislaţia  europeană; 

- Prelevarea  de  probe  de  legume  și  fructe , care se  vor  trimite la Laboratorul  

Central  pentru  Controlul   Reziduurilor  de  Pesticid; 
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- Efectuarea    inspecțiilor  privind  verificarea  respectării  de  către  fermieri  a 

cerinței  legale  în  materie  de  gestionare  ,,  SMR  10 – Introducerea  pe  piață  a 

produselor  de protecția  plantelor”  conform  Acordului  de  delegare  nr. DGDR  AM 

PNR  79523/22.05.2017  și  nr.  ANF  1154/F/06.08.2015; 

- Activități  în  vederea desfășurării  de  către  Autoritatea  Națională  Fitosanitară,  

a  sesiunilor  de  instruire  on-line  și    eliberarea  Certificatelor  de  formare  

profesională  dobândite  prin  instruire a  utilizatorilor  profesioniști, consilierilor  și  

distribuitorilor,  în  scopul  utilizării  durabile  a  produselor  de  protecția  plantelor. 

 

GARDA FORESTIERĂ JUDEŢEANĂ (GFJ) CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

 În trimestrul II al anului 2022 au fost efectuate 155 de controale la respectarea 

regimul silvic din care: 3 controale la circulaţia materialului lemnos; 20 controale la 

instalații/depozite de materiale lemnoase; 72 controale de fond/parțiale; 60 controale de 

exploatare și 198 verificări pentru aviz/atestat/autorizație/aprobări. 

 În ceea ce priveşte contravenţiile aplicate şi infracţiunile constatate, în trimestrul 

I: 

 - au fost efectuate 8 sesizări penale; 

 - au fost constatate 33 infracțiuni pentru tăieri de arbori; 

 - valoarea prejudiciilor din infracțiuni fiind de 65237,640 lei, iar valoarea 

prejudiciilor din contravenții fiind de 0 lei;  

 - au fost constatate un număr de 135 de contravenții; 

 - valoarea amenzilor contravenționale fiind de 281000 lei; 

 - materialul lemnos confiscat fizic, total 97,57 mc din care 71,57 mc lemn de 

lucru, 0,0 cherestea și 26,0 mc lemn de foc; 

 - valoarea materialului lemnos confiscat valoric, total (mc) a fost de 131,240 din 

care 100,68 mc lemn de lucru, 19,56 cherestea și 11 mc lemn de foc; 

 - valoarea materialului lemnos confiscat valoric, a fost de 65692,00 lei;  

 - volumul de lemn tăiat ilegal a fost de 406,59 mc din care: în urma unor 

infracțiuni 406,59 mc iar din contravenții 0 mc; 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 - 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 - 

Concluzii:  

- 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

- 

 

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR (DSVSA) CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

 Compartimentul Autorizare, Inregistrare, Traces și Gestiunea Activității de 

Import-Export- În trimestrul II 2022 au fost verificate 122 dosare, fiind înregistrate 8 - 

stupine, 34 - unități alimentație publică, 30 – magazine alimentare mixte; 1 – pensiune 

turistică, 1 – unitate catering, , 6- centru de prelucrare lapte în exploatație,  12-bar, 1 – 

automat de vânzare a produselor alimentare, 2 – măcelărie, 2-carmangerie, 2- unitate de 

comercializare produse congelate, 1-comeț înghețată,  2- unități de fabricare specialități 
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de panificație și patiserie, 1 – unitate de vânzare prin internet, 11 – ambarcațiuni de 

pescuit, 1 – punct gastronomic local,  1 –depozit alimentar, 1 – cantină, 4 – unitate 

mobilă de comercializare a produselor alimentare. 

Biroul Control Oficial Siguranţa Alimentelor a efectuat în trimestrul II 2022 

un număr de 1838 controale  tematice în unităţi de procesare, depozitare şi 

comercializare a produselor alimentare după cum urmează: 

- comerț cu amănuntul - 456; 

- comerț cu ridicata - 24; 

- supermarket  - 146; 

- baruri - 120; 

- fabricare paste -5; 

- brutării - 83; 

- laborator de cofetărie - 43; 

- prelucrare/procesare legume și fructe - 4; 

- producători primari de legume-3; 

- unități procesare carne - 70; 

- abator pasare - 28; 

- abator carne roșie - 28; 

- carmangerii - 72 

- măcelării - 237; 

- unitate prelucrare lapte independent - 6; 

- unitate prelucrare pește - 14; 

- depozit produse alimentare de origine animală - 93; 

- unități de alimentație publică - 390; 

- îmbuteliere ape minerale -5; 

- fabricare înghețată – 1; 

- depozite semințe de consum – 7; 

- fabricarea altor produse – 2; 

- ambalare zahăr – 1; 

În cadrul acestor controale s-au urmărit: respectarea condiţiilor de funcționare, 

condiţiilor de igienă din unități, monitorizarea parametrilor climatici,  verificarea 

trasabilităţii și calității produselor alimentare, etc. 

 În cadrul LSV Caraş-Severin au fort efectuate în trimestrul I 2022 următoarele 

probe: 

- fizico-chimice – 135 probe; 

- analize microbiologice – 1037 probe; 

- reziduuri medicamente – 171 probe; 

- reziduuri micotoxine – 37 probe. 

 Probleme întâmpinate în desfășurarea activității: 

 În perioada analizată s-a solicitat implicarea tuturor unităților administrativ 

teritoriale în ceea ce privește identificarea terenurilor destinate neutralizării prin 

îngropare a animalelor în situația apariției Pestei Porcine Africane de pe teritoriul 

Județului Caraș-Severin, cu avizele necesare de la Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Caraș-Severin și Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin. Raportat la 

atribuțiile unităților de sprijin local și a planului de măsuri suplimentare, stabilit 

conform Deciziei nr.2/14.08.2019 a CLCB Caraș-Severin, deoarece doar  54 de UAT-

uri, din cele 77 UAT-uri, au comunicat în scris,  că au identificat terenurile respective, 

din care doar 4 au avizele necesare. 
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 De asemenea se solicită sprijin UAT-urilor pentru difuzarea materialelor 

informative trimise de către DSVSA Caraș-Severin și afișarea acestora la sediul 

Primăriilor. 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 Efectuarea conform programului strategic a probelor de laborator și 

controale/inspecții și verificări în unități de procesare, depozitare și comercializare a 

produselor de origine animală și nonanimală, fabrici de nutrețuri combinate și unități de 

creștere a animalelor. 

 Concluzii: 

În trimestrul II 2022 inspectorii D.S.V.S.A. Caraș-Severin au aplicat 54 sancțiuni 

contravenționale în valoare de 354880 lei și 20 avertismente pentru următoarele 

neconformități: absența sau păstrarea necorespunzătoare a Registrului de exploatație, 

deținerea sau transportul de animale neidentificate și neînregistrate fără documentație 

sanitar veterinară, nedeclararea de către deținătorii de animale, ambalarea și etichetarea 

necorespunzătoare a produselor alimentare,transport păsări vii, comerț pui o zi fără 

autorizație, eliberarea de  documente sanitar veterinare de către medicii veterinari de 

liberă practică, nedeținerea autorizației de transport.. 

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii: 

Colaborare mai eficientă cu Primăriile și Consiliile Locale în vederea 

implementării măsurilor de prevenire a apariției pestei porcine africane pe teritoriului 

Județului Caraș-Severin. 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (APM) CARAŞ-SEVERIN 

 Sinteza activităţii:  

 În trimestrul II, prin Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu au fost realizate: 

- 31 raportări, din care: 

 3 pe proiecte, programe/dezvoltare durabilă,  

 23 – protecţia naturii,  

 5– CGDSCPSS (gestiunea deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase, 

sol şi subsol);  

-11 informaţii privind mediul (Legea nr.544/2001),  

- 109 eliberări autorizaţii/0 - avize de mediu/0 - declarații – protecţia naturii, 

- 5 inspecții/controale, din care: 

 5 – protecţia naturii, 

 0– CGDSCPSS 

- 199 notificări, adrese agenți economici, GNM, autorități locale; 

- 247 altele; 

 Un alt domeniu de activitate este cea realizată de către Serviciul Avize, Acorduri, 

Autorizații: 

 

Nr. 

crt. 
Activitatea realizată UM 

Realizat 

trim II 

2022 

Cumulat 

202 

1  

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe: 

Clasare PUD 
nr. 0 0 

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe: 

Decizia etapei de încadrare 
nr. 13 28 

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe: nr. 1 1 
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Nr. 

crt. 
Activitatea realizată UM 

Realizat 

trim II 

2022 

Cumulat 

202 

Aviz de mediu 

2  

Evaluarea impactului anumitor proiecte publice 

și private asupra mediului: Clasarea notificării 
nr. 122 265 

Evaluarea impactului anumitor proiecte publice 

și private asupra mediului: Decizia respingerii 

solicitării acordului de mediu 

nr. 0 23 

Evaluarea impactului anumitor proiecte publice 

și private asupra mediului: Decizia etapei de 

încadrare 

nr. 13 23 

Evaluarea impactului anumitor proiecte publice 

și private asupra mediului: Acord de mediu 
nr. 1 2 

3  

Autorizații de mediu: Emise nr. 13 38 

Autorizații de mediu: Revizuite nr. 27 48 

Vize anuale aplicate nr. 120 230 

4  

Autorizații integrate: Emise nr. 0 0 

Autorizații integrate: Revizuite nr. 0 1 

Vize anuale aplicate nr. 4 11 

5  Transfer acte de reglementare nr. 4 9 

6  Obligații de mediu conf. Art. 10 OUG 195/2005 nr. 0 0 

7  Acte conf. Protocolului P 113/2015 nr. 35 88 

 

 Cunoaşterea stării de calitate a factorilor de mediu şi a evoluţiei acestora prin 

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare:  

 - supravegherea calităţii precipitațiilor – 568 determinări date validate, 

 - supravegherea calităţii aerului - 30 determinări date validate, 

 - gestionarea stațiilor automate de monitorizare a calității aerului – 48475 

 - expertize asupra calităţii apelor uzate - 0 determinări, 

 - expertize prestări servicii apă – 3 determinări, 

 - expertize efectuate ca urmare a unor poluări accidentale sau sesizări – 0 

determinări, 

 - expertize efectuate la solicitarea GNM –Comisariatului Județean Caraș-Severin 

– 0 determinări, 

 - determinare zgomot urban    -     39 determinări, 

 - determinarea radioactivității mediului: 

 program standard betaglobal    - 1030 determinări, 

 program standard debit doză gama   - 1925 determinări, 

 program special betaglobal    -     11 determinări, 

 program special debit doză gama   -       0 determinări. 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 - Resurse financiare insuficiente pentru buna desfășurare a activității instituției. 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 - Raportări săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale către 

ANPM/MMAP. 

 - Raportări lunare către ANPM privind: Seveso, Raportare SIM – Reglementări, 

monitorizarea factorilor de mediu, sinteza datelor de interes a județului, funcționarea 
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stațiilor automate de monitorizare a calității aerului și a transmisiei de date, fișa 

județului, raport analize de laborator, gestiunea deşeurilor, protecţia naturii. 

 - Elaborarea altor situații la solicitarea MMAP, ANPM și IP CS. 

 Concluzii:  

 Activitatea agenţiei s-a desfăşurat conform programului, APM CS răspunzând 

tuturor solicitărilor în termen. 

 În procedura de reglementare nu au existat întârzieri legale la emiterea actelor. 

 În activitatea desfășurată de funcționarii publici nu au fost semnalate abateri de la 

codul de conduită al funcționarului public. 

 Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

 Participarea specialiștilor APM Caraș-Severin la workshop-uri, instruiri sau alte 

evenimente organizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională 

pentru Protecția Mediului sau alte instituții. 

 

 GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU, COMISARIATUL JUDEŢEAN CARAŞ-

SEVERIN 

 Sinteza activităţii: 

 Au fost efectuate controale tematice la agenții economici în conformitate cu 

circulare transmise. 

 În trimestrul II 2022 s-au realizat 193 controale, din care: 9 controale planificate 

și 184 controale neplanificate. 

 În urma verificărilor efectuate, s-au constat neconformități pe linie de mediu și    

s-au aplicat 49 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 340000 lei, după cum 

urmează: 

 

Perioada 

Nr. 

Controale 

planificate 

Nr. 

Controale 

Tematice 

Nr. 

Controale 

neplanificate 

Nr. 

sancțiuni 

aplicate 

Valoare 

-Lei- 

Sesizări 

penale 

Planificat 

pentru 

anul 2022 

42 

42 poluare 

160 

31 - 

biodiversita

te 

129 - 

poluare 

420 

107 - 

biodiversitate 

313 - poluare 

- - - 

Realizat 

în trim. II 

2022 

9 
101 

 

83 

24 - 

biodiversitate 

59 - poluare 

49 340000 0 

Realizat 

de la 

începutul 

anului 

15 

165 

31- 

biodiversita

te 

134 - 

poluare 

218 

79 - 

biodiversitate 

139 - poluare 

83 468500 0 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

           Nu au fost probleme deosebite in desfășurarea activităților.  

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

- 
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 Concluzii:  

 - 

 Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:   

 Punctual se va solicita sprijinul în funcție de problemele identificate. 

 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ CARAŞ-SEVERIN 

 Sinteza activităţii: 

În domeniul patrimoniului cultural naţional 

          În temeiul Legii nr.182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii 

nr.422/2001, republicată şi al Legii nr.258/2006, s-au eliberat 32 - certificate de 

descărcare (acorduri) de sarcină arheologică. 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin a eliberat conform Legii nr. 

14/2017, un număr de 26 adrese.  

De asemenea, a întocmit 37 adrese pentru documentații către Agenția pentru 

Protecția Mediului Caraș-Severin. 

Pentru lucrări circumscrise prevederilor Legii nr. 422/2001 s-au depus 

documentaţii vizând intervenţii în zona de protecţie a monumentelor istorice şi s-au 

emis avize pentru intervenţii care nu au incidenţă asupra stării de conservare a 

monumentelor – 62. 

Manifestări cultural artistice 

 În trimestrul II  au avut loc 8  manifestări cultural artistice. 

 Probleme întâmpinate în desfășurarea activității: 

 Nu este cazul. 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 Nu este cazul. 

          Concluzii:  

Activitatea s-a desfăşurat în condiţii normale. 

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

Nu sunt propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

 

ARHIVELE NAŢIONALE – SERVICIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii:  

În trimestrul II 2022 principalele activităţi realizate au vizat: 

-  rezolvarea în termen a cererilor persoanelor fizice şi a celor juridice (este vorba 

și de cererile rămase nefinalizate din luna anterioară și de cele înregistrate în luna în 

curs și aflate în lucru): 183 cereri înregistrate, 80 cu răspuns pozitiv, 43 cu răspuns 

negativ, 12 cu răspuns prin indicarea altor deținători, 24 solicitări de informații 

suplimentare, 6 redirecționate; 

- controale tematice - 4; 

- controale tematice pe Legea nr. 138/2013 - 1;  

- controale de revenire - 3; 

- amenzi contravenționale – 2, în valoare de 2.000 lei; 

- sesizări penale – 1; 

- suspendare activitate pentru serviciul de legătorie – 1; 

- retragere autorizație pentru serviciul de prelucrare arhivistică – 1; 

- prelucrare arhivistică: ordonare în cadrul fondului/colecției: 1,86 ml/1.556 ua, 

inventariere 1,36 ml/1.456 ua; 

- inventariere publicații: 215; 
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- indexare stare civilă pentru proiectul EANR: 9.600 documente; 

- înregistrarea, rezoluționarea și repartizarea documentelor primite, emise și 

întocmite pentru uz intern; 

- pregătire de specialitate. 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naționale se confruntă, în 

continuare, cu probleme determinate de lipsa condiţiilor corespunzătoare pentru 

desfăşurarea activităţilor: spaţii neîncălzite, neiluminate, cu acoperişul deteriorat, care 

afectează atât modul de lucru cât şi condiţiile de păstrare ale documentelor. 

Precipitațiile infiltrate în depozitele de documente, în special în clădirea fostului club și 

în fosta popotă a unității, în care se păstrează documentele create de primării și școlile 

din județ, pun în pericol integritatea lor.  

  Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

În trimestrul II 2022 o atenţie sporită a fost acordată activităţii de îndrumare și 

control, de rezolvare a cererilor persoanelor fizice și juridice, de indexare a registrelor 

de stare civilă în cadrul proiectului EANR. 

Concluzii :  

Pe parcursul trimestrului II 2022 Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor 

Naţionale și-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul de activitate fiind 

îndepliniți indicatorii planificați. 

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii instituției:  

Pentru îmbunătățirea activității Serviciului Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor 

Naţionale se consideră a fi necesară reabilitarea imobilelor în care personalul  

serviciului își desfășoară activitatea și în care sunt depozitate documentele. 

  

 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (ISU) „SEMENIC” 

AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN. 

 Sinteza activităţii: 

 În trim.II 2022 personalul instituţiei a desfăşurat 1.251 acţiuni de intervenţie, din 

care: 

- intervenţii la incendii      -     50 

- incendii de vegetaţie şi altele     -     52  

- alte intervenţii       -     85 

- intervenții pentru protecția mediului    -       1 

- alte situaţii de urgenţă      -   176  

- asistenţă persoane      -     75 

- SMURD        -   812 

Au mai fost realizate: 62 activităţi de recunoaştere şi instruire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, 16 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, 10 misiuni de sprijin, 11 

intervenţii ale SVSU, precum și 3 intervenții ale salariaților/persoanelor fizice. 

În cursul trim. II 2022 au fost salvate 76 persoane precum şi bunuri în valoare de 

6.284.500 lei, valoarea bunurilor distruse fiind de 1.881.800 lei, iar 838 persoane au fost 

asistate medical. 

 Au fost emise 7 avize şi 7 autorizaţii pe linie PSI. 

În ceea ce priveşte controalele, în trim. II 2022, au fost executate un număr de 

266, fiind constatate 1.111 deficienţe, au fost aplicate 210 amenzi şi au fost acordate 

573 avertismente și 358 asistenţe tehnice de specialitate. 
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Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 Printre problemele întâmpinate în desfăşurarea activităţii instituţiei se numără  

neîncadrarea funcției de șef SVSU la nivelul UAT Ocna de Fier, precum și 

neparticiparea reprezentanților a 72 UAT-uri la concursurile SVSU, cu excepția 

reprezentanților UAT-urilor Reșița, Oțelu Roșu, Anina, Grădinari și Bocșa.  

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 În perioada analizată au fost primite ordine de la eşalonul superior, la care s-a 

răspuns în termen, conform competenţelor. 

Concluzii:  

Activităţile s-au desfăşurat, în general, în condiţii bune, nefiind înregistrate 

evenimente deosebite. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

Transmiterea unei adrese către UAT Ocna de Fier pentru luarea măsurilor legale 

ce se impun pentru încadrarea funcției de șef SVSU, precum și la 72 UAT-uri care nu 

au participat la concursurile SVSU. 

 Programul activităților importante preconizate a se desfășura în trimestrul 

III 2022: 

În trim.III 2022 ISU „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin va organiza şi 

desfăşura următoarele activități: 

- în luna iulie 2022, desfășurarea etapei interjudețene a concursurilor profesionale 

SVSU și SPSU, a etapei județene a concursurilor SVSU, precum și activități de instruire 

în tabere; 

- în perioada iulie – august desfășurarea activității de voluntariat Salvatori din 

pasiune; 

- în luna septembrie 2022, un exercițiu de cooperare pe linia managementului 

integrat al unor situații de urgență generate de producerea unui accident/avarie/explozie/ 

incendiu la un obiectiv SEVESO; 

- desfășurarea a câte unui antrenament pe lună de înștiințare a CLSU și a 

operatorilor economici sursă de risc. 

 

   INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

          Activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a fost direcţionată 

pentru transpunerea în practică a sarcinilor ce i-au revenit din PROGRAMUL DE 

GUVERNARE 2020-2024. 

          În perioada raportată, efectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin 

au executat 3932 intervenţii la evenimente, 68 de acţiuni cu efective lărgite, 969 de 

controale directe, cu ocazia acestora fiind descoperite 172 infracţiuni, din care 171 în 

flagrant.  

Au fost depistaţi 8 minori lipsiţi de supraveghere, din care 7 au fost predați 

părinților, fiind sancționați 5 părinți pentru nesupravegherea copiilor, 1 minor a fost 

predat către centrul de îngrijire. În cadrul activităților preventive au fost luați în evidența 

poliției 8 bolnavi psihic.      

În perioada raportată au fost aplanate 186 stări conflictuale.   

Referitor la activităţile de combatere a criminalităţii, în perioada analizată, au 

fost sesizate 15553 infracţiuni, din care:  

- 98  au fost de natură economico-financiară,  

          - 95 au fost de natură judiciară,   
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          - 505 au fost de altă natură. 

          Din acestea: - 964 au fost săvârşite în mediul urban,  

- 589 au fost săvârşite în mediul rural, 

Au fost sesizate 151 de infracțiuni incriminate în legi speciale. 

Au fost aplicate 13208 sancţiuni contravenţionale, din care: 

- 10975 la OUG 195/2002 și HG 85/2003 privind circulaţia pe drumurile publice,  

- 1410 la Legea 61/1991 privind regimul conviețuirii sociale, ordinea și liniștea 

publică, 

- 83 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice,  

- 740 contravenţii la alte acte normative. 

Au mai fost desfășurate unele activități specifice, după cum urmează:  

a) Pe linie de investigare a criminalităţii economice: 

- activități pe linia respectării prevederilor legale care reglementează transportul 

de produse accizabile, panificație și produse din panificație; 

- activități de investigare pe linia delictelor silvice, prevenirea și combaterea 

faptelor ilegale asociate din circulația, depozitarea, prelucrarea și comercializarea 

materialului lemnos. 

- activități de investigare a ilegalităților ce se comit în domeniul achizițiilor 

publice;  

- activități de investigare privind ilegalitățile ce se comit în domeniul achizițiilor 

intracomunitare și importuri de mărfuri. 

b) Pe linia de investigaţii criminale: 

- activități pentru identificarea, supravegherea și anihilarea găștilor/grupărilor 

infracționale de cartier, predispuse la comiterea de infracțiuni; 

- activități pe linia protejării patrimoniului cultural național, identificarea 

autorilor în dosarele penale cu autori necunoscuți; 

- activități pe linia depistării celor dispăruți de la domiciliu, precum și pentru 

identificarea celor care se sustrag urmăririi penale și executării pedepselor; 

- activități pe linia traficului și furtului de auto; 

- activități pentru identificarea și combaterea manifestărilor extremiste, sataniste, 

etc. 

c)  Pe linie de siguranţă publică: 

- activități pentru creșterea nivelului de siguranță publică și prevenirea producerii 

de evenimente grave;  

-  continuarea activităților pentru prevenirea infracțiunilor stradale; 

 - activități pentru prevenirea și combaterea criminalității în mediul rural; 

-  activități în colaborare cu ITRSV Caraș-Severin pe linia delictelor silvice, 

conform Planului de acțiune comun, 

- executarea de activități în vederea identificării, supravegherii și aplanării stărilor 

conflictuale, 

d)  Pe linie de siguranţă rutieră: 

- împreună cu lucrătorii SDN Caransebeș se vor executa activități în vederea  

asigurării nivelului de viabilitate a rețelei rutiere din administrarea acestora; 

 - desfășurarea activităților de verificare a stării rețelei de drumuri și monitorizarea 

împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Caraș-Severin a activității celor 

desemnați să asigure viabilitatea rețelei rutiere; 
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- activități comune pe împreună cu reprezentanții A.R.R., R.A.R., ai Consiliului 

Județean, Consiliilor locale, O.P.C. și ai  Gărzii de Mediu pe linia prevenirii și 

combaterii accidentelor de circulație; 

- activități pentru combaterea indisciplinei pietonale, a consumului de băuturi 

alcoolice urmat de conducerea vehiculelor. 

- activități pentru punerea în aplicare a Strategiei de siguranță rutieră pe raza 

județului Caraș-Severin, 

e)  Pe linie de arme, explozivi şi substanţe toxice: 

- activități de investigații pentru combaterea infracțiunilor ce se comit pe linie de 

braconaj cinegetic sau piscicol;    

- activități de investigare pentru depistarea deținătorilor ilegali de arme de foc și 

muniție; 

- activități ce vizează respectarea regimului legal al materialelor explozive și a 

produselor de uz fitosanitar. 

  Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

În perioada analizată nu au existat disfuncționalități majore care să impieteze 

asupra activității Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin și care să  necesite 

sprijin din partea Instituției Prefectului sau a altor servicii publice descentralizate. 

  Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

În perioada de raportare organele de poliție au primit direcții de acțiune reieșite 

din Planul de activități al Poliției Române, astfel : 

a) Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și 

informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale; 

b) Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea 

persoanei, protejarea  patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța 

transporturilor și dezvoltarea parteneriatului public/privat; 

c) Prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontalieră, 

destructurarea grupărilor/grupurilor infracționale; 

d) Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea 

evaziunii fiscale,  contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din 

domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii 

Europene. 

Concluzii:  

În trimestrul II nu au fost înregistrate infracțiuni de mare violență. 

Au fost înregistrate scăderi la toate genurile de infracțiuni: 98 infracțiunile 

economice (-19 fapte), 950 infracțiunile judiciare (-144 fapte) și 505 infracțiuni de altă 

natură (-77 fapte), infracțiunile sesizate nu vizează fapte cu pericol social deosebit.  

Referitor la intervențiile efectuate la apelurile sesizate prin Sistemul Național 

Unic pentru Apeluri de Urgență 112, au fost primite un număr de 3546 de apeluri; la 

2817 dintre apeluri polițiștii au intervenit până în 10 minute (79,4%).   

Polițiștii cărășeni au desfășurat cu succes misiunile în planul ordinii și siguranței 

publice, a protejării persoanelor și bunurilor. 

  Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii: 

- întărirea colaborării la nivelul județului Caraș-Severin cu Inspectoratul de 

Jandarmi Județean, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră, Serviciul de Evidență 

Informatizată a Persoanei, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Biroul Vamal, 

Direcția Silvică, A.R.R., R.A.R. etc;  
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- atragerea reprezentanţilor mass-media la executarea acţiunilor cu efective mărite 

în special la cele având drept scop combaterea indisciplinei pietonale şi consumul de 

băuturi alcoolice, urmat de conducerea vehiculelor; 

- identificarea și susținerea în permanență, împreună cu autoritățile locale, a 

soluțiilor adaptate specificului local, de prevenire a criminalității și de creștere a 

securității comunităților rurale; 

- monitorizarea încadrării în termenele aprobate pentru verificarea petițiilor, 

reclamațiilor și sesizărilor cetățenilor, a calității verificărilor și formulării răspunsurilor 

la cele sesizate. 

Programul activităților importante  preconizate a se desfășura în trimestrul 

III 2022:  

-  desfășurarea acțiunilor în planul de măsuri pentru gestionarea corespunzătoare, 

a fenomenului infracțional generat ca urmare a situației existente la frontiera cu 

Ucraina; 

- desfășurarea de activități pe linia combaterii evaziunii fiscale și contrabandei; 

-  desfășurarea de activități pe linia prevenirii delicvenței juvenile și victimizării 

minorilor; 

- desfășurarea de activități prevăzute în Programul local de prevenire și combatere 

a infracțiunilor contra patrimoniului; 

- desfășurarea de activități în Planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea 

activităților ilegale cu produse din tutun; 

- desfășurarea de activități în Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea 

evenimentelor ce pot afecta grav siguranța cetățeanului și siguranța națională, la nivelul 

județului Caraș-Severin; 

- desfășurarea de activități în Planul comun de acțiune pentru prevenirea și 

combaterea activităților  ilegale din domeniul circulației, depozitării, prelucrării și 

comercializării materialului lemnos; 

- desfășurarea de activități în contextul Planului de măsuri pentru asigurarea 

climatului de ordine și siguranță publică, în perioada sezonului estival 2022, a 

sărbătorilor prilejuite de Sfântul Ilie și Adormirea Maicii Domnului, precum și  a tuturor 

evenimentelor de pe raza județului Caraș-Severin. 

 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG 

(CPECA) CARAŞ-SEVERIN  

Sinteza activităţii: 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin a desfăşurat 

în trimestrul II 2022 următoarele activităţi pentru prevenirea consumului de droguri: 

 - 78 activități de prevenire a consumului de droguri, în mediul; 

 - 8 sesiuni de informare a voluntarilor cu privire la “Consumul de droguri, 

efectele acestora din punct de vedere juridic, social și medical”, beneficiari: 43 voluntari 

(elevi și studenți);  

 - 3 sesiuni de informare a studenților din cadrul Centrului Universitar UBB Reșița 

privind riscurile consumului de substanţe cu proprietăţi psihoactive; 

 - 2 sesiuni de formare în cadrul proiectelor naționale ”ABC-ul emoţiilor” și „Cum 

să creştem sănătoşi” - beneficiari: 50 cadre didactice; 

 - 1 activitate de prevenire a consumului de droguri în comunitate, pentru marcarea 

Zilei internaționale a copilului – 1 iunie, beneficiari direcți: aprox. 600 persoane (elevi, 

populație generală), 
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 - 1 activitate de prevenire a consumului de droguri în comunitate, pentru marcarea 

Zilei Internaționale împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri - 26 iunie, 

beneficiari direcți:  aprox. 300 persoane (tineri, populație generală), 

 - 3 activități de prevenire a consumului de droguri cu ocazia Festivalului TAKE 

OFF desfășurat pe Aeroportul Caransebeș, în perioada 17.06-19.06.2022, în parteneriat 

cu I.P.J. Caraș-Severin, I.J.J. Caraș-Severin și I.S.U. Caraș-Severin, 

 - 3 activități de prevenire a consumului de droguri în taberele organizate de 

Centrul de tineret Moniom “Tabăra din inima satului”, beneficiari direcți: 70 elevi.  

Pe linia consumatorilor de droguri, au fost realizate 25 şedinţe management de 

caz pentru 10 persoane şi 30 activităţi de consiliere socială pentru 10 beneficiari, 18 

evaluări sociale, 59 informări ale beneficiarilor şi aparţinătorilor, la sediul centrului, cu 

referire la serviciile de asistenţă integrată oferite de către Centrul de Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin. 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

- 

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

-  

Concluzii:  

In trimestrul II 2022 activitatea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Caraş-Severin s-a desfăşurat corespunzător. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

- 

Modul de realizare a măsurilor stabilite prin Hotărâri ale Colegiului 

Prefectural:  

Stadiul de realizare a activităților cuprinse în “Planul de măsuri anual 

referitor la prevenirea consumului de droguri în mediul şcolar preuniversitar la 

nivelul judeţului Caraş-Severin, anul şcolar 2021 – 2022”: 

 Au fost implementate proiectele naționale ale Agenției Naționale Antidrog, 

respectiv: 

- Proiectul național “FRED goes net” – „Intervenţii timpurii pentru consumatorii de 

droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară”: 3 activități, 

beneficiari: 15 persoane consumatoare de droguri, în parteneriat cu Serviciul 

Probațiune Caraș-Severin, 

- Proiectul național „Cum să creştem sănătoşi”: 18 activități, în 2 școli, beneficiari: 

80 elevi preșcolari, 

- Proiectul național ”ABC-ul emoţiilor”: 24 activități, în 7 școli, beneficiari: 280 

elevi, 

- Proiectul național “Mesajul meu antidrog”: 28 activități, în 12 școli diferite, 19 

clase, beneficiari: 450 elevi, 

- Proiectul național „Abilități pentru acțiune!”: 21 activități, în 14 clase, în 8 

instituții de învățământ, beneficiari: 460 elevi, 

 Au fost implementate proiectele locale: 

- Proiectului local “Conduită rutieră antidrog“ Alege viața!”: 6 activități de 

prevenire, beneficiari: 125 elevi și cadre didactice, 

- Proiect local  “Fii TU stăpânul tău”, inițiat de Liceul Teologic Baptist Reșița: 4  

activități, beneficiari: 150 elevi. 
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 Au fost întocmite și transmise către instituțiile partenere, documentele specifice 

în vederea derulării sesiunilor de formare de bază în domeniul drogurilor care vor fi 

desfășurate în anul 2022.   

 Participarea la 8 întâlniri cu reprezentanți ai societății civile, instituții publice, 

ONG-uri în vederea încheierii de noi colaborări cu societatea civilă atât la nivelul 

serviciilor sociale cât şi la atragerea de fonduri prin proiecte. 

 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ CARAŞ-SEVERIN 

 Sinteza activităţii: 

În trimestrul II 2022 Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin a desfăşurat 

următoarele activităţi:  

 A) Culegere, prelucrare şi validare a datelor 

Au fost efectuate 109 cercetări statistice, din care: 87 au fost cercetări statistice 

infraanuale (decadale, lunare, trimestriale) și 22 cercetări statistice anuale. Din totalul 

cercetărilor statistice infraanuale, 3 cercetări au avut periodicitate decadală, 3 

săptămânală, 69 cercetări statistice au avut periodicitate lunară și 12 cercetări statistice 

au avut periodicitate trimestrială. 

În Anexa nr. 1 sunt nominalizate cercetările statistice realizate în lunile aprilie, 

mai și iunie 2022. 

B) Întreţinere, administrare baze de date 

S-au actualizat bazele de date locale cu informațiile rezultate din cercetările 

statistice executate în trimestrul II 2022. 

Institutul Naţional de Statistică actualizează periodic baza de date TEMPO-online 

care cuprinde indicatori agregați la nivel de țară, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, 

județe, UAT ale județelor, începând cu anul 1990. TEMPO-online este accesibilă gratuit 

oricărei persoane din lume. 

 C) Diseminare date statistice 

În trimestrul II 2022 s-au realizat Buletinele Statistice Lunare al județului, 

respectiv numerele 4, 5 și 6, publicaţie care cuprinde indicatori din domeniul social şi 

economic, structurat pe două părţi: indicatori la nivel naţional respectiv indicatori la 

nivel de judeţ. 

Activitatea de diseminare s-a axat pe îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de 

difuzare a datelor statistice, creşterea operativităţii şi acurateţei în formularea 

răspunsurilor la solicitările formulate de cetățeni, administraţia publică locală, instituţii 

publice deconcentrate ale statului pe plan local, mass-media şi diverşi agenţi economici 

și sociali. 

Timpul scurs de la formularea solicitărilor până la furnizarea informaţiilor nu a 

depăşit 48 de ore, cu excepţia cazurilor în care selectarea şi prelucrarea datelor nu a 

permis acest lucru. 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

Problemele cu care s-a confruntat și se confruntă instituția în activitatea sa 

curentă țin de reticența unor agenți în furnizarea datelor statistice, în general a celor noi 

incluși în eșantioane. Experiența personalului statistic a dus la rezolvarea acestora în 

mod amiabil, dovada fiind gradul scăzut de nonrăspuns (sub 3%). 

Suprapunerea execuției cercetărilor statistice în aceeași perioadă, reprezintă, de 

asemenea, o problemă. Atunci când se suprapun două sau mai multe lucrări crește 

gradul de încărcare pe salariat, timpul de lucru disponibil nefiind suficient. Trecerea 

peste această problemă s-a făcut prin redistribuirea agenţilor economici şi sociali din 
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eşantioane, pentru lucrările respective, personalului din compartimentele suport 

(contabilitate, informatică, arhivă etc.) 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

În Programul Cercetărilor Statistice pentru anul 2022, comparativ cu anul 2021, 

nu au mai fost incluse 5 cercetări statistice, datorită periodicității lor. 

Toate cercetările și lucrări statistice răspund directivelor și sarcinilor asumate de 

către Institutul Național de Statistică, în vederea racordării statisticii românești la 

Sistemul Statistic European. 

Concluzii: 

         În cursul trimestrului II 2022, Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin a 

îndeplinit toate sarcinile trasate de Institutul Naţional de Statistică prin Programul 

cercetărilor statistice pentru anul 2022, asigurând culegerea, verificarea, prelucrarea, 

validarea şi transmiterea tuturor datelor prevăzute de cercetările statistice, la termenele 

stabilite în acest program.       

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii: 

În vederea îmbunătățirii activități se propune: 

 - Creșterea numărului de raportări directe ale repondenților prin portalul eSOP; 

 - Reducerea ratei de nonrăspuns a agenţilor economici în furnizarea datelor 

statistice; 

 - Folosirea pe scară mai largă a chestionarelor electronice de către agenţii 

economici în vederea reducerii duratei de culegere şi prelucrare a datelor statistice 

furnizate de către aceştia; 

 - Identificarea, împreună cu INS, a surselor de date administrative și preluarea din 

acestea a informațiilor statistice, pentru a reduce sarcinile de răspuns ale repondenților 

din eșantioane. 

 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN (ISJ)  CARAŞ-SEVERIN 

 Sinteza activităţii:                                        

I. În cadrul Activităţii de Monitorizare şi Control, Management şi Evaluare 

Instituţională: 

- Consilierea personalului de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar cu 

privire la problemele curente de management   

- Consilierea cadrelor didactice cu privire la problemele curente – telefonic, e-mail sau 

prin discuții directe 

- Activitate în calitate de responsabil cu manualele școlare la nivelul ISJ CS 

- Monitorizarea ridicării deciziilor eliberate ca urmare a desfășurării etapelor de 

mobilitate pentru anul școlar 2021/2022 

- Monitorizarea organizării şi desfăşurării concursurilor/testărilor conform prevederilor 

legale, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate în timpul anului şcolar 

2021/2022 

- Activitate în cadrul Comisiei IMI de confirmare și recunoaștere a actelor de studii 

- Activitate în cadrul comisiei județene de organizare și desfășurare a concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ de stat din 

județul Caraș-Severin, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

- Monitorizarea modului de predare-primire a documentelor de management cu ocazia 

schimbării directorilor unităților de învățământ în urma promovării concursului 

- Activitate în cadrul comisiei județene de organizare și desfășurare examenului de 

bacalaureat. 
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- Activitate în cadrul comisiei județene de organizare și desfășurare a examenului de 

evaluare națională pentru absolvenții claselor a VIII-a. 

- Activitate în cadrul comisiei județene de organizare și desfășurare a inspecțiilor 

speciale la clasă/probelor practice/orale eliminatorii în cadrul etapelor privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-

2023. 

 

II. În cadrul activităţii de Management al Resurselor Umane 

- Elaborarea, verificarea, listarea şi semnarea deciziilor conform etapelor de 

mobilitate aferente calendarului pentru anul şcolar 2021/2022 şi şedinţelor publice de 

repartizare organizate şi desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacantate în timpul anului şcolar  

III. În cadrul Activităţii Metodice şi de Formare Continuă 

- Organizarea și desfășurarea  workshop în cadrul proiectului ”CRED – Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți” 

- Participare la conferința internațională ”Didactica”. 

IV. Organizare şi Participare la Evenimente, Cursuri, Seminarii, Şedinţe de lucru, 

Proiecte Naţionale şi Internaţionale 

- Şedinţe de lucru cu inspectorii şcolari; 

- Şedinţe de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ; 

V. Referitor la Rezolvarea Sesizărilor şi Reclamaţiilor 

- Răspuns la sesizările cu obiect diferit de activitate, transmise la ISJ CS 

VI. Alte activităţi 

- Consilierea cadrelor didactice înscrise la examenele de titularizare, concurs/testare 

județeană, definitivat, grade didactice II și I; 

- Vizare acte de studii în vederea aplicării Apostilei de la Haga; 

- Eliberare atestare de echivalare a studiilor efectuate de elevi în străinătate; 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii  

 - 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare 

  - Monitorizarea privind situația epidemiologică la nivelul unităților de învățământ 

din județul Caraș-Severin  

  - Monitorizarea testării de infecție cu virusul SARS-CoV-2 

 Concluzii:  

 În cursul trimestrului II 2022 s-au desfăşurat activităţi normale.  

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

 Nu este cazul. 

 

 

 CASA CORPULUI DIDACTIC (CCD) CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii:                                        

În trimestrul II, CCD Caraş-Severin a desfăşurat următoarele activităţi: 

- 5 cursuri de formare cuprinse în oferta CCDCS; 

- activităţi culturale: Seminarul Didactica Internațional, Ziua Europei, Ziua 

Editurii Gheorghe Magas, Concursuri, Reșița Culturală 250. 

- activităţi specifice: Publicare carte cu ISBN, Cărți editate – 6, Publicare ghid 

admitere clasa a VIII–a; Revizuire și transmitere spre aprobare Oferta de formare a 

CCDCS pentru anul școlar 2021-2022. 
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 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii  

 - 

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare 

 - 

            Concluzii:  

Datorită situaţiei pandemice numărul de activități cu participare directă este 

redus. 

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

- 

 

 

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-

SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin a urmărit să asigure 

înfăptuirea politicii fiscale, în sensul întăririi disciplinei financiar-fiscale, prevenirea şi 

combaterea evaziunii fiscale, respectarea reglementărilor legale în vigoare, încasarea la 

timp şi în totalitate a sumelor datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor de şomaj, îndrumarea 

agenţilor economici pentru o mai bună cunoaştere a reglementărilor financiar fiscale 

prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

 Situaţia disponibilităţilor aflate în contul trezoreriei statului la data de 30.06.2022 

potrivit datelor transmise de Serviciul decontări operaţiuni numerar produse electronice 

- Formular.03 referitoare la datele aferente CAP.  II Administraţie Publică Locală, se 

prezintă astfel: 

Venituri/Cheltuieli ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală 

aferente bugetului local, Sursa A: 

Venituri  648.067.568,39 lei                                                                      

Cheltuieli  532.172.400,42 lei                                                                

Venituri/Cheltuieli ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală 

aferente  bugetului creditelor intern, Sursa C:                                                    

Venituri  2.900.594,61 lei                                                                         

Cheltuieli  1.293.083,03 lei                                                                                     

Venituri/Cheltuieli ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală 

aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, Sursa D: 

Venituri  518.742,54 lei                                                                                        

Cheltuieli  469.667,80 lei                                                                                                                              

Venituri/Cheltuieli ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală 

aferente bugetului activităţi finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor 

publice din administraţia publică locală, Sursa E:                                                   

 Venituri  5.330.672,35 lei                                                                        

 Cheltuieli  3.115.332,51 lei  

Venituri/Cheltuieli ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală 

aferente bugetului instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locala aferente 

sursei de finanţare Integral venituri proprii, Sursa F:                                                   

Venituri   161.611.805,03 lei                                                                

Cheltuieli  156.548.960,73 lei                                                                 
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Venituri/Cheltuieli ale instituţiilor publice din sectorul administraţie publică locală 

aferente sursei de finanţare venituri proprii şi subvenţii, Sursa G:                                                   

Venituri   11.661.094,98 lei                                                                    

Cheltuieli  10.849.444,94 lei                                                               

În exercitarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015, privind Codul de 

procedură fiscală, Inspecția Fiscală a efectuat în trimestrul II, potrivit programului de 

activitate transmis de Direcția Generală Coordonare Control Fiscal din cadrul A.N.A.F., 

164 acțiuni de control fiscal, respectiv: 

- 86 inspecţii fiscale la contribuabili persoane juridice şi fizice care prezintă risc 

fiscal, selectaţi în funcţie de nivelul de risc estimat conform analizei de risc efectuate, 

precum şi inspecţii fiscale în vederea soluţionării deconturilor cu sumă negativă de taxă 

pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare; 

- 17 controale inopinate  pentru verificarea unor elemente ale bazei de impozitare 

sau cu privire la situaţia fiscală faptică, precum şi constatarea, analizarea şi evaluarea 

unui risc fiscal specific; 

- 61 acţiuni de verificare documentară pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a 

contribuabilului, în vederea creşterii gradului de conformare voluntară. 

 Rezultatele globale obţinute ca urmare a controalelor efectuate, s-au concretizat 

în: 

 - sume stabilite suplimentar urmare inspecţiilor fiscale 4.353 mii lei; 

 - sume stabilite suplimentar urmare verificărilor documentare 878 mii lei; 

 - aplicarea unui număr 4 amenzi contravenţionale în sumă totală de 23 mii lei; 

 - dispunerea de măsuri asiguratorii în sumă de 1.357 mii lei; 

 - diminuarea pierderii fiscale înregistrate de contribuabili cu suma de 6.667 mii 

lei; 

 - sesizarea organelor de cercetare penală pentru un prejudiciu estimat de 73 mii 

lei. 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 În conformitate cu HG nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF, 

în luna iulie 2013, D.G.F.P. Caraș-Severin a fost cuprinsă într-un amplu proces de 

reorganizare, având drept rezultat transformarea în Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Caraș-Severin, instituție subordonată Direcției Generale Regionale a Finanțelor 

Publice Timișoara. 

 Sarcini trasate instituţiei de structurile ierarhic superioare: 

 Conform programului de activitate, transmis de A.N.A.F., Inspecția Fiscală va 

acorda prioritate verificărilor privind realitatea și legalitatea sumelor negative din 

deconturile cu opțiune de rambursare TVA ale agenților economici. 

 Activitatea de Colectare își va concentra toate eforturile pentru realizarea planului 

de încasări transmis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală pentru lunile 

următoare, utilizând în acest scop toate măsurile legale prevăzute de legislația în 

vigoare. 

Concluzii:  

 Planul de încasări pentru trimestrul II transmis de Agenția Națională de 

Administrare Fiscală a fost realizat în proporție de 100,35%.  

 Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

 Nu sunt propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Caraş-Severin. 
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BIROUL VAMAL CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

 Rezultatele obţinute, în trimestrul II, de către Biroul Vamal Caraş-Severin, pe 

domenii de activitate sunt următoarele: 

  1. Activitatea de autorizări, mișcări și control produse accizabile  

 Total autorizații/atestate/notificări/declarații eliberate:                   0  

 Total autorizații/atestate/notificări/declarații suspendate/revocate:             0 

 Total acțiuni supraveghere și control:            20 

 Total verificări declarații operațiuni desfășurate de op. ec. autorizați:        10  

 Total acțiuni supraveghere și control al mișcării produselor  

accizabile - deșeuri:                  0 

 Total sancțiuni/sesizări la regimul produselor accizabile:          0 

 Total acțiuni supraveghere și control la gospodării individuale:       10 

2. Activitatea de supraveghere și control vamal 

 Număr declaraţii vamale de import:                344 

 Număr declaraţii vamale de export:                384 

 Număr declaraţii vamale operaţiuni temporare:       13 

 Număr chitanțe vamale:         11 

 Sume încasate din emitere chitanțe vamale           3.758      

 Număr operaţiuni supraveghere colete externe:            35 

 Număr agenți economici importatori pentru operațiuni de punere în 

liberă circulație a mărfurilor:                           26 

 Număr automarfare prezentate:           259 

 Număr operaţiuni vamale selectate pentru control fizic:             36 

 Număr operaţiuni de tranzit NCTS emise și sosite:        280 

 Sume rambursate/remiteri lei:                    0 

 Principalele venituri bugetare, realizate în luna trimestrul II 2022, comparativ cu 

realizările lunii trimestrul II 2021 sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Venituri încasate 
trimestrul II 

2021 

trimestrul II 

2022 

TOTAL 4.889.520 7.596.054 

              

În trimestrul II 2022 s-au efectuat, de asemenea, următoarele controale şi misiuni:  

Constatări trimestrul II 2022 

Activităţi de control vamal din care au rezultat venituri 

suplimentare 

Număr fraude identificate sustragere sub 

suprav. Vamală 

20 

Valoarea sumelor constatate 122.264 

Valoarea sumelor încasate 28.473 

Valoarea prejudiciului estimat pentru 

Constituire 

38.179 

Număr/Valoarea amenzilor 

contravenționale constatate 

0 

Număr/Valoarea sesizărilor penale 

transmise 

0 
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Constatări trimestrul II 2022 

Valoarea bunurilor reținute în vederea 

confiscării 

0 

Activităţi de control nefiscal 

Număr controale efectuate pe linia 

supravegherii fiscale 

20 

 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

- 

Sarcini trasate instituţiei de structurile ierarhic superioare: 

Agenţia asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor 

venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi reglementărilor în 

domeniul vamal şi exercitarea atribuţiilor de autoritate vamală, precum şi controlul 

operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte 

care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, precum şi a altor fapte date 

prin lege în competenţa sa. 

Concluzii:  

- 

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

Nu sunt propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Biroului Vamal Caraş-Severin. 

 

  BIROUL VAMAL NAIDĂŞ 

Sinteza activităţii: 

 În trimestrul II, Biroul Vamal Naidăş, a efectuat operaţiuni de control, astfel: 

- Nave în trafic          17 

- Autovehicule    21.591     

- Număr de călători  60.205  

Documentele vamale emise, sunt:  

  - Declaraţii vamale   -     219, din care: 

 Operațiuni temporare   -     0 

 Import definitiv   -     219 

 Export     -     0 

 Tranzit     -     0 

- Chitanțe vamale    -     4 

  - Adeverinţe reţinere bunuri  -     10 

- Adeverinţe reţinere sume  -     - 

  - Procese verbale de contravenţie -     2 

 Elementele fiscale au constat în: 

1.  Drepturi vamale constatate:                         1.430.964 lei 

 din care persoane fizice                          7.419 lei 

2. Drepturi vamale încasate                   1.430.964 lei 

 3. Valoare mărfuri reţinute în vederea confiscării:              1.860 lei 

 4. Valoare mărfuri devenite proprietate de stat:              2.460 lei 

 5. Valoare mărfuri predate spre distrugere:               1.680 lei 

 6. Alte venituri - accize:                              0 lei 

 6. Valoare amenzi:                                   0 lei 

 7. Valoare taxe vamale                                  0 lei 

 8. Valoare TVA:                           1.430.964 lei 
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 9. Valoare confiscări în lei               0 lei 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 - 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 - 

 Concluzii:  

 În trimestrul II, activitatea Biroului Vamal Naidăş s-a desfăşurat fără evenimente 

deosebite traficul rutier fiind reluat începând cu data 16.11.2020.  

Colaborarea cu Poliţia de Frontieră s-a desfăşurat în baza unui Plan de Cooperare 

şi a avut în vedere eficientizarea activităţii de control la trecerea de frontieră şi 

asigurarea unui trafic fluent, legal şi civilizat.  

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii: 

 Nu sunt propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Biroului Vamal Naidăş. 

 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ (ITM) CARAŞ-SEVERIN 

 În conformitate cu atribuţiile ce revin inspectoratelor teritoriale de muncă, având 

în vedere obiectivele Inspecţiei Muncii, ITM Caraş-Severin controlează respectarea 

prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea, sănătatea în muncă şi 

protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă deosebite. 

 Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2022 reprezintă baza 

organizării şi desfăşurării activităţii inspectoratului. 

 A. În domeniul RELAŢIILOR DE MUNCĂ 

 Activitatea de control în domeniul relaţiilor de muncă are la bază campaniile şi 

acţiunile stabilite prin Programul Cadrul de Acţiuni pe anul 2022. Pentru ducerea la 

îndeplinire a acţiunilor propuse Inspecţia Muncii şi ITM Caraş-Severin au iniţiat 

efectuarea de controale la angajatori care activează în diferite domenii de activitate. În 

trimestrul II 2022 s-au desfăşurat următoarele:  

  Activitatea desfăşurată de inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control 

Relaţii de Muncă s-a concretizat astfel: 

 - număr controale efectuate     - 373 

 - număr unităţi controlate             - 373 

            - total măsuri dispuse cu ocazia controlului   - 387 

 - total măsuri scadente      - 397 

 -  total măsuri realizate      - 309 

 - total sancţiuni contravenţionale aplicate, din care: - 72 

 cu avertisment      - 40 

 cu amendă            - 32 

- muncă nedeclarată:       - 17 persoane 

- valoare amenzi aplicate 435.000 lei (din care 330.000 lei pentru 9 

angajatori).  

Principalele deficienţe constatate sunt: neîntocmirea în formă scrisă a contractului 

individual de muncă; netransmiterea în termen a tuturor datelor în Registrul Electronic 

de Evidenţă a Salariaţilor; lipsa copiei contractului individual de muncă; necompletarea 

în totalitate a clauzelor stipulate în contractul individual de muncă; neachitarea 

drepturilor salariale; regulament intern incomplet; neîndeplinirea măsurilor dispuse de 

inspectorul de muncă la controlul anterior; neîntocmirea adeverinţei care atestă 

activitatea prestată la angajator la solicitarea scrisă a salariatului; stabilirea salariului de 

bază sub nivelul celui minim brut pe ţară, etc. 
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 ITM Caraş-Severin, prin Compartimentul Contracte Colective de Muncă, 

Monitorizare, Relaţii de Muncă are ca atribuţii preluarea în format electronic a 

Registrului Electronic de Evidenţă a Salariaţilor, conform H.G. nr.905/2017, 

înregistrarea Contractelor Colective de Muncă şi a actelor adiţionale ale acestora, 

evidenţa zilierilor conform Legii nr. 52/2011.  

La finele trimestrului II al anului 2022, din transmiterile registrelor generale de 

evidenţă a salariaţilor efectuate de către angajatori din judeţul Caraş-Severin, conform 

HGR nr. 905/2017, se înregistrează următoarele date statistice: 

 - număr depuneri: 475.590; 

 - număr angajatori activi: 6.330; 

 - număr salariaţi activi: 49.023; 

 - numărul contractelor individuale de muncă active 55.007, din care: 

- pe perioadă nedeterminată: 49.863; 

- pe perioadă determinată: 5.144; 

 - numărul contractelor individuale de muncă suspendate 3.133 din care: 

           - pe perioadă nedeterminată: 2.889; 

  - pe perioadă determinată: 244; 

 - numărul contractelor individuale de muncă detaşate 365, din care: 

          -  pe perioadă nedeterminată: 364; 

   - pe perioadă determinată: 1. 

 Conform Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri, au fost înregistrate în aplicaţia  „Columbo” un număr de 

1.491 zilieri. 

 La nivelul instituţiei au fost înregistrate  105 Contracte colective de muncă şi 3 

acte adiţionale. Totodată s-au emis 165 de parole pentru utilizarea Revisal. 

B. În domeniul SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  

Activitatea se desfăşoară în baza documentelor de planificare, vizând respectarea 

campaniilor şi acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al inspecţiei muncii pe anul 

2022. 

În trimestrul II 2022, activitatea de control desfăşurată de inspectorii de muncă 

din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, s-a concretizat 

astfel: 

         - număr controale efectuate                -   222 

 - număr angajatori controlaţi                                                  -   219 

 - total măsuri dispuse cu ocazia controalelor    -   392 

 - număr sancţiuni contravenţionale aplicate, din care:            -   392 

 avertismente      -   381 

 amenzi       -     11 

 valoarea sancţiunilor aplicate    - 52.000 lei. 

Principalele neconformităţi se referă la: neasigurarea echipamentului individual 

de protecţie; ridicare materiale de construcții cu dispozitive improvizate și neautorizate; 

lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 

neefectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor şi 

nerespectarea instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă în scopul prevenirii 

îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2; neinstruirea persoanelor responsabile cu 

acordarea primului-ajutor; neinstruirea lucrătorilor privind noile riscuri; neafişarea la 

loc vizibil pe rafturi a sarcinii maxime admise, etc. 
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În cadrul Campaniei Naţionale de supraveghere a pieţei produselor industriale din 

domeniul de competenţă al inspecţiei muncii, conform programului sectorial coordonat 

de Comisia Europeană au fost verificate un număr de 60 produse industriale la 18 

distribuitori cu activitate pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. Nu au fost identificate 

tipuri de produse neconforme pentru care s-a dispus interzicerea comercializării. 

 În perioada analizată au fost comunicate de către angajatori 17 evenimente, care 

au avut ca urmări 19 cazuri de incapacitate temporară de muncă şi 6 decese. 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 Pe parcursul perioadei de referinţă nu s-au înregistrat probleme deosebite în 

desfăşurarea activităţilor instituţiei. 

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

Conducerea ITM Caraş-Severin a acţionat constant în vederea asigurării cadrului 

organizatoric pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de către Inspecţia Muncii 

Bucureşti şi a graficelor lunare de control. 

          Concluzii:  

ITM Caraş-Severin a controlat respectarea prevederilor legale referitoare la 

relaţiile de muncă, la securitatea, sănătatea în muncă şi protecţia salariaţilor care 

lucrează în condiţii de muncă deosebite, aceste acţiuni având ca finalitate (prin 

identificarea abaterilor şi stabilirea măsurilor de remediere) îmbunătăţirea climatului de 

siguranţă la locul de muncă.  

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

          Creşterea uşoară a exigenţei în cadrul controalelor efectuate cât şi acordarea unei 

mai mari atenţii în desfăşurarea activităţilor curente, pot determina o creştere a 

eficienţei instituţiei. 

 

AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

(AJOFM) CARAŞ-SEVERIN 

          Sinteza activităţii:  

În trimestrul II 2022, activitatea de lucru cu publicul al AJOFM Caraş-Severin s-a 

realizat preponderent online și telefonic, datorită măsurilor impuse de starea de alertă.  

Au fost cuprinse la servicii de mediere a muncii un număr de 666 noi şomeri, 568 

au reuşit să ocupe un loc de muncă.   

AJOFM Caraș-Severin a acordat servicii de consiliere privind cariera unui număr 

de 1.363 persoane. 240 persoane au primit recomandarea de a urma un curs de 

calificare, 143 persoane au început un curs de calificare, iar 438 persoane dintre cele 

care au beneficiat de servicii de informare și consiliere privind cariera fiind angajate în 

trimestrul II al acestui an. 

Prin Serviciul Gestiune Buget din cadrul A.J.O.F.M. Caraş-Severin, s-au derulat 

următoarele activităţi: 

- achitarea indemnizaţiilor de şomaj în sumă de 1.542.562 lei;   

- achitarea indemnizaţiei de şomaj pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ, 

în sumă de 26.358 lei;     

- achitarea drepturilor pentru persoanele care s-au angajat înaintea expirării 

perioadei de şomaj (30% din indemnizaţia de şomaj) în sumă de 31.222 lei; 

- achitarea drepturilor pentru persoanelor care beneficiază de prima inserție în 

sumă de 7.500 lei; 

- achitarea drepturilor pentru persoanele care se încadrează în muncă într-o altă 

localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au 
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domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi 

stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate – prima de 

relocare (75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu 

sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei), în sumă de 17.269 lei. 

În trimestrul II al acestui an au fost procesate un număr de 38 dosare aferente 

lunii martie depuse de angajatorii din judeţ pentru decontarea şomajului tehnic, din 

fondurile bugetului asigurărilor pentru şomaj în condiţiile OUG nr. 30/2020 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare. A 

fost achitată suma de 63.574 pentru 128 angajaţi care au avut raporturile de muncă 

suspendate datorită reduceri sau întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial. De 

asemenea, a fost achitată suma de 327.657 lei unui număr de 23 agenţi economici care 

au redus timpul de lucru pentru un număr de 197 angajaţi, precum şi suma de 1.114 lei 

pentru decontarea indemnizaţiilor acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor în 

cazul sau limitării sau suspendării activităţii didactice care presupun prezenţa fizică a 

copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară. 

În trimestrul II al acestui an au fost demarate 10 cursuri de calificare în 

competențe antreprenoriale și un curs de inițiere în competențe informatice, cursuri 

organizate prin furnizori de formare autorizați.  

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 - 

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 AJOFM Caraş-Severin desfăşoară activităţi pentru decontarea fondurilor 

solicitate de agenţii economici pentru şomai tehnic precum şi pentru procesarea cât mai 

rapidă a dosarelor pentru şomerii beneficiari de indemnizaţie de şomaj. 

Concluzii:  

 În trimestrul II 2022, Agenţia a realizat sarcinile din Programul de ocupare a 

forţei de muncă, prin care au fost încadrate în muncă 568 persoane şi din programele 

speciale de ocupare a forţei de muncă. Prin Programul special de ocupare a forţei de 

muncă pentru comunităţile cu număr mare de etnici roma, care se derulează la Moldova 

Nouă, s-a reușit încadrarea în muncă din aceasta categorie a 9 persoane, prin Programul 

special de ocupare a forţei de munca pentru localităţi din mediul rural, care se derulează 

la, Berzasca, Ciuchici, Ciudanoviţa, Coronini, Doclin, Dognecea, Lăpușnicu Mare, 

Naidăș, Sasca Montană, Socol, Vărădia și Vrani au fost încadrate în muncă 80 persoane 

din această categorie, iar prin Programul special de ocupare a forţei de munca pentru 

localităţi din mediul urban, care se derulează la Anina, Băile Herculane şi Moldova 

Nouă, au fost încadrate în muncă 105 persoane.  

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru identificarea 

posibilităţilor de ocupare a forţei de muncă. 

 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, asigură aplicarea legislaţiei din 

domeniul pensiilor şi al asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în evidenţa Casei Judeţene de 
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Pensii Caraş-Severin se află toţi pensionarii care au domiciliul în judeţul Caraş-Severin, 

care beneficiază de prestaţii de asigurări sociale constând în pensii şi indemnizaţii pe 

legi speciale, după cum urmează: 

 - La data de 30.06.2022, numărul total al pensionarilor/beneficiarilor  (PAS + 

Pensii în domeniul agriculturii + Indemnizații acordate potrivit unor legi speciale) a fost 

de 74.446, compus astfel: 

 a) Pensii limită de vârstă şi anticipate: 53.046 

 b) Pensiile de boală (invaliditate): 4.655, din care pensii invaliditate grad I – 756, 

pensii invaliditate grad II – 1.908 şi pensii invaliditate grad III – 1.991;  

 c) Pensii de urmaşi: 11.835; 

 d) Pensii în domeniul agriculturii (ţărani): 922; 

 e) Beneficiari legi speciale: 6.284, din care: 

 - pensii IOVR, care se acordă invalizilor şi accidentaţilor de război, urmaşilor 

celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi 

accidentaţi de război, văduvelor de război, copiii celor morţi sau dispăruţi în război, 

precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R., soţiile celor care la 

data decesului erau pensionari I.O.V.R. conform Legii nr. 49/1999: titulari – 3; 

 - indemnizaţii, care se acordă eroilor-martiri şi urmaşilor acestora, răniţilor, 

precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, conform Legii nr. 

341/2004 – 377 beneficiari, din care:  

  - LV+L341+Benef. 0.6-Răniţi+urmaşi – 19;  

 - Sist. doar Benef. 0.6 – 28;  

 - L341-simpli-indemnizaţi-răniţi + urmaşi – 330; 

 - indemnizaţie 0.6 [indemnizaţie lunară, adăugată la pensia pentru limită de 

vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2) 

din Legea nr. 341/2004] – 1.120 beneficiari; 

 - indemnizaţii, care se acordă persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri, soţului (soţiei) celor decedaţi şi urmaşilor 

acestora, conform D.L. nr. 118/1990 (r6): titulari – 485 şi urmaşi – 2.192, totalizând un 

număr de 2.677 beneficiari; 

 - indemnizaţii, care se acordă persoanelor persecutate de către regimurile 

instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 

motive etnice, precum şi soţul supravieţuitor al celui decedat, conform Legii nr. 

189/2000: titulari – 176 şi urmaşi – 102, totalizând un număr de 278 beneficiari; 

 - indemnizaţii, care se acordă persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul 

Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum şi soţia celui 

decedat, conform Legii nr. 309/2002 (detaşamente muncă): titulari – 379 şi urmaşi – 

490, totalizând un număr de 869 beneficiari; 

 - indemnizaţii, sub forma unui ajutor lunar care se acordă soţului supravieţuitor al 

unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, conform Legii nr. 

578/2004 (ajutor bănesc): 1.888 beneficiari; 

 - pensii de serviciu magistraţi, care se acordă judecătorilor, procurorilor, 

magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalului de 

specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştilor judecători şi 

procurori financiari şi consilierilor de conturi de la secţia jurisdicţională care au 

exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în 

funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică 
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asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror 

financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, 

conform Legii nr. 303/2004 (r1): 85 beneficiari; 

 - pensii parlamentari cf. Legii nr. 119/2010: 2 beneficiari; 

 - pensii artişti, de care beneficiază persoanele care au calitatea de membru al 

uniunilor de creatori, conform Legii nr. 8/2006: 105 beneficiari; 

 f) Beneficiari de două sau mai multe PAS + Indemnizații legi speciale: 2.302 

beneficiari.   

 - Numărul solicitărilor de pensie comunitară din partea lucrătorilor migranţi, 

înregistrat la C.J.P. Caraș-Severin, a fost de 368. 

Din partea CNPP, au fost alocate judeţului Caraş-Severin 598 bilete de tratament. 

La nivelul CJP Caraş-Severin au fost înregistrate un număr de 2.194 de cereri şi au fost 

eliberate un număr de 407 bilete de tratament. 

Au fost prelucrate 1.071 cereri noi de acordare a pensiei pentru care au fost emise 

decizii privind acordarea/respingerea unui drept de pensie. 

De asemenea s-au emis 673 decizii privind modificarea dreptului de pensie 

acordate anterior (trecerea la pensia pentru limită de vârstă sau modificarea gradului de 

invaliditate, suspendare sau încetare a pensiei în cazul persoanelor beneficiare de pensie 

de invaliditate). 

Au mai fost emise 433 decizii privind recalcularea pensiei prin includere sporuri, 

perioade lucrate în grupe superioare, stagiu de cotizare realizat după pensionare şi 61 

decizii de recalculare a pensiilor acordate conform legilor speciale și 734 alte 

recalculări. 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

Problemele care au generat deficienţe în activitatea de soluţionare a cererilor 

pentru obţinerea drepturilor de pensie sau drepturi acordate în baza unor legi speciale, 

cu respectarea termenelor legale, la nivelul instituţiei, s-au datorat atât numărului 

insuficient de salariaţi cât şi condiţiilor improprii (din punct de vedere logistic, etc.) în 

care se desfăşoară activitatea instituţiei. 

În continuare, se fac demersuri, inclusiv la forurile superioare, pentru găsirea unui 

sediu corespunzător desfăşurării activităţii de către salariaţii Casei Judeţene de Pensii 

Caraş-Severin. 

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

Sarcinile sunt stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al 

caselor teritoriale de pensii, aprobat/avizat prin Hotărârea nr. 10 din 09 iulie 2009 a 

Consiliului de Administraţie al CNPAS. 

            Concluzii:  

Activitatea în domeniul pensiilor constând în stabilirea, revizuirea, recalcularea și 

plata drepturilor de pensie se realizează cu un număr insuficient de salariați la 

compartimentele de specialitate (stabiliri prestații și plăți prestații), având în vedere 

numărul foarte mare de cereri (de înscriere la pensie, acordare ajutor de deces, privind 

plata legilor speciale, modificare drepturi de pensie etc.), în domeniul stabilirii 

drepturilor de pensie, însă reuşesc să realizeze obiectivele stabilite de lege, în colaborare 

cu alte compartimente (comunicare, evidență contribuabili, contabilitate, juridic etc.) 

din cadrul instituției. 

În domeniul legilor speciale, activitatea de stabilire a drepturilor se realizează 

prin intermediul comisiilor de aplicare a Legii nr. 189/2000 sau Legii nr. 309/2002. 
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 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

Urmărirea respectării şi aplicării legislaţiei cu toate modificările la zi. 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ 

(AJPIS) CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

Activitatea AJPIS Caraş-Severin se desfăşoară pe patru mari componente: 

- Stabilirea drepturilor şi plata prestaţiilor de asistenţă socială; 

- Activitatea de Inspecţie Socială; 

- Activitatea comisiei constituite potrivit prevederilor decretului legii nr. 

118/1990, republicat și actualizat; 

- Activitatea de formare profesională. 

I. Stabilirea drepturilor şi plata prestaţiilor de asistenţă socială 

Din creditele repartizate de ANPIS au fost achitate următoarele beneficii/prestaţii 

sociale: 

 a) Alocaţia de stat pentru copii - reglementată de Legea nr. 61/1993, republicată:  

   - nr. mediu copii în plată/lună: 39.016;  

- plăţi efectuate: 35.399.791 lei  

b) Alocaţia de întreţinere pentru copiii daţi în plasament familial - reglementată 

de Legea nr.272/2004 privind protecţia copilului: 

- nr. mediu copii în plată/lună: 656;  

- sume plătite : 1.429.298 lei;  

c) Plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap – conform Legii nr. 

448/2006  

- S-au virat 19.148.714 lei, în vederea plăţii drepturilor pentru un număr mediu de 

beneficiari / lună – 27.182 persoane cu handicap.  

           d) Alocaţia pentru susţinerea familiei - reglementate de prevederile Legii nr. 

277/2010 

  - nr. mediu familii în plată/lună: 1.283; 

- sume plătite: 753.406 lei; 

e) Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau 

bolnave de SIDA – reglementată de prevederile HG nr. 1177/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

- nr. mediu beneficiari/lună: 244; 

- sume plătite: 390.637 lei; 

f) Indemnizaţie lunară /stimulent de inserție pentru creşterea copilului   

 În evidenţele AJPIS Caraş-Severin erau un număr mediu beneficiari/lună – 1.706, 

plăţile efectuate pentru aceste prestaţii fiind în sumă de 10.831.687 lei. 

 Stimulentul acordat potrivit OUG nr. 111/2010 persoanelor îndreptăţite să 

beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi realizează venituri supuse 

impozitării, pentru un număr mediu de beneficiari/lună 708 beneficiari pentru care s-a 

achitat suma de 1.765.658 lei. 

 În trimestrul II 2022, erau în plată un număr mediu de beneficiari/lună de 422 cu 

indemnizaţii acordate potrivit art. 31 şi 32 din OUG 111/2010, pentru care s-au achitat 

1.054.545 lei. 

g) Sprijin financiar acordat celor cu venituri reduse pentru încălzirea locuinţei în 

sezonul rece - ajutoare pentru încălzirea locuinţei – conform Legii nr.226/2021,  
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În perioada aprilie-iunie 2022, ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale au 

fost acordate 15 ajutoare, sumele plătite fiind în cuantum de 3.146 lei. 

S-au acordat 199 ajutoare pentru familiile şi persoanele care folosesc la încălzirea 

locuinţei energia electrică suma de 3.961 lei. 

h) Ajutoare financiare şi ajutoare de urgenţă acordate pentru situaţii deosebite: 

În perioada de referință nu au fost alocate ajutoare de urgenţă de la bugetul de 

stat. 

          i) Asigurarea venitului minim garantat prin acordarea ajutorului social lunar – în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat: 

- nr. mediu beneficiari/lună: 1.832; 

- plăţi efectuate: 1.341.290 lei. 

j) Acordarea de subvenţii de la Bugetul de Stat, pentru asociaţii şi fundaţii în 

condiţiile Legii nr. 34/1998, actualizată 

- au fost plătite subvenţii în sumă de 112.660 lei pentru un număr mediu de 162 

beneficiari. 

k) Acordarea de prestaţi sociale lucrătorilor migranţi: 

Au fost eliberate/gestionate următoarele formulare:  

-51 formulare F001 – cerere/răspuns la cererea  privind determinarea competenței 

privind statutul prioritar cu plata prestațiilor familiale;  

-117 formulare F001 – cerere  privind determinarea competenței privind statutul 

prioritar cu plata prestațiilor familiale;  

-3 formulare F027 -  răspuns la cererea de informații suplimentare;  

-5 formulare E411 – cerere informaţii privind dreptul la prestaţii familiale în 

statul de reşedinţă al membrilor familiei;  

-2 formulare E401 – atestatul privind componenţa familiei în vederea acordării 

prestaţiilor familiale;  

-2 adeverințe privind informațiile suplimentare referitoare la plata prestațiilor 

familiale în România. 

l) Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor diagnosticate cu tuberculoză 

tratate în ambulatoriu: 

- a fost plătită suma de 132.677 lei unui număr mediu de 73 beneficiari /lună. 

m) În baza OUG nr. 132/2020: 

- indemnizaţie drepturi de autor şi drepturi conexe pentru 1 beneficiar, plăţi 

efectuate 2.529 lei; 

- indemnizaţie reducere activitate conform OUG nr.132/2020: - alţi profesionişti 

249 beneficiari, plată 1.491.620 lei şi avocaţi 6, plată 25.290 lei. 

n) În baza OUG nr. 2/2022: 

- indemnizaţie drepturi de autor şi drepturi conexe pentru 6 beneficiari, plăţi 

efectuate 28.755 lei; 

- indemnizaţie reducere activitate conform OUG nr.132/2020: - alţi profesionişti 

63 beneficiari, plată 44.095 lei. 

 II. Activitatea de inspecţie socială:  

 Controlul beneficiilor de asistenţă socială – campanii tematice: 

– campanii tematice:  

În perioada 21.02.2022-12.05.2022 s-a desfășurat o campanie tematică la nivel 

național. Inspectorii sociali au verificat în teren 14 UAT-uri, au încheiat 14 procese 

verbale de control, au dispus 35 de măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate.  

– controale inopinate:  
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 În perioada de referință au fost efectuate 3 controale inopinate privind beneficiile 

de asistenţă socială. 

Controlul serviciilor sociale: 

– controale tematice:  

În perioada de referință nu au fost efectuate controale tematice. 

– controale inopinate:  

 În perioada de referință a fost efectuat 1 control. 

– controale privind monitorizarea măsurilor dispuse la serviciile sociale:  

 În perioada de referință au fost efectuate 2 controale. 

– controale privind evaluările în teren în vederea licenţierii serviciilor sociale: 

Au fost efectuate 11 misiuni de inspecție în vederea licențierii/relicențierii 

serviciilor sociale.  

III. Activitatea Comisiei constituite potrivit prevederilor Decretului-Lege 

nr.118/1990 

În perioada de referinţă au fost înregistrate 259 solicitări, din care 172 au fost 

admise, 40 cereri au fost respinse, iar 47 în curs de soluționare. 

IV. Formarea profesională 

Au fost autorizaţi 3 furnizori de formare profesională, pentru 6 programe de 

formare, autorizaţiile având o valabilitate de 4 ani. De asemenea au fost efectuate 9 

monitorizări curente. 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

Nu au fost identificate astfel de cazuri. 

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

Nu au fost trasate sarcini în plus de către structurile ierarhic superioare. 

 Concluzii :  

          Având în vedere atribuțiile conferite de lege, activitatea AJPIS Caraș-Severin are 

în general caracter permanent, excepție făcând ajutoarele de urgență, precum și 

ajutoarele pentru încălzirea locuințelor. 

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

            Nu este cazul. 

 

DIRECŢIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (DSP) CARAŞ-SEVERIN 

 Sinteza activităţii: 

 Activitatea desfășurată în trim. II 2022 la nivelul compartimentelor din cadrul 

instituției a fost următoarea: 

 Inspecția Sanitară de Stat. 

 În trimestrul II 2022 s-au efectuat 290 controale pe diferite domenii, au fost 

aplicate 20 sancțiuni contravenționale, din care: 6 avertismente și 14 amenzi (în valoare 

de 65.400 lei), fiind soluţionate 31 sesizări. De asemenea, au fost emise 3 decizii de 

suspendare temporară a activității. 

 De asemenea, au fost efectuate 3 acțiuni comune cu alte autorități, la sesizări, 

respectiv cu reprezentanții Primăriilor Bocșa și Prigor.  

 Epidemiologie.  

 Au fost efectuate 72 controale sondaj prin  verificarea registrelor de internări din 

secţiile de pediatrie, ortopedie şi boli infecţioase din Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Reşiţa, Spital Municipal de Urgenţă Caransebeş, Spitalul Orăşenesc Oraviţa şi Spitalul 

Orăşenesc Oţelu Roşu, pentru depistarea activă a bolnavilor sub 15 ani cu afecţiuni ale 

aparatului locomotor. Nu s-a depistat niciun caz de paralizie acută flască (PAF). De 
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asemenea, s-au efectuat activități pentru combaterea și prevenirea răspândirii infecției 

cu SARS/-CoV-2, precum și 16 controale pentru eliberarea ASF. 

 Au fost efectuate acțiuni de triaj epidemiologic al migranților la solicitarea 

poliției de frontieră din Oravița și Naidaș, migranții  neprezentând simptome de boli 

infecto-contagioase și nu s-au depistat cazuri de pediculoză și scabie. S-a încheiat 

proces-verbal pentru fiecare acțiune.  

 Totodată, a avut loc o acțiune de recoltare probe (aeromicrofloră, suprafețe, 

sterilități) din Spitalul Orășenesc Moldova Nouă, precum și probe de la personalul 

angajat, de pe tegumente și exudat faringian, probele recoltate fiind trimise la 

Laboratorul de Microbiologie al DSP Caraș-Severin. 

Au fost întocmite rapoarte zilnice către Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Sănătate 

Publică, Institutul de Sănătate Publică Timişoara, Centrul Naţional de Prevenire şi 

Control al Bolilor Transmisibile Bucureşti, Centrul Județean de Coordonare si 

Conducere a Intervenției Caraș-Severin și Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin.  

Igiena alimentului. 

Activitatea în cadrul compartimentului a vizat următoarele: 

- 14 acțiuni de verificare  privind condițiile igienico-sanitare la solicitare pentru 

obiective alimentare în vederea eliberării de ”notificări de specialitate” sau ”certificarea 

conformității”;   

- 3 acțiuni de studiere a dosarelor primite de la Agenția de Protecție a Mediului în 

vederea elaborării punctului de vedere de specialitate pentru obiectivele solicitate; 

- 2 acțiuni de examinare a cursanților privind normele de igienă; 

- eliberarea unei autorizații de transport produse alimentare (catering) pentru o 

mașină de transport; 

- 3 acțiuni în cadrul Programului Naţional de Sănătate V - Programul naţional de 

monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, Domeniu: 4 

,,Protejarea sănătăţii publice şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

alimentari și de nutriție" prin:  

 monitorizarea calității suplimentelor alimentare realizându-se recoltarea a 3 probe 

suplimente alimentare care s-au trimis pentru analize la Laboratorul de la CRSP 

Timișoara;  

 monitorizarea anumitor contaminanți din mirodenii uscate/ierburi aromatice 

uscate comercializate în România fiind recoltate 2 probe conform programului și 

trimise pentru analiză (metale) la CRSP Cluj; 

 monitorizarea aditivilor alimentari – s-a răspuns către CRSP Târgu Mureș, 

coordonator de program, cu privire la inexistența pe raza județului a unor unități 

producătoare de băuturi tip cidru sau bere cu aromă de fructe, cu sau fără alcool. 

Medicina muncii.  

 Activitatea a vizat în principal următoarele acţiuni: 

 - în cadrul programului naţional de sănătate V. Programul naţional de 

monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, Domeniul 3 

„Privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 

mediu de muncă”, cu privire la: 

 monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin 

boală profesională – nu au fost semnalizate / declarate boli profesionale și nu s-au 

înregistrat zile de incapacitate temporară de muncă; 

 expunerea profesională la radiaţii ionizante – în 2022 a fost demarată 

implementarea; 
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 microclimatul locurilor de muncă – normative, capacitate de evaluare şi efecte 

asupra stării de sănătate în 2022 – a fost demarată implementarea; 

 morbiditatea profesională în rândul populaţiei vârstnice active comparativ cu 

morbiditatea profesională la celelalte grupe de vârstă – în anul 2022 a fost 

demarată implementarea; 

 evaluarea expunerii profesionale la silice cristalină – în 2022 a fost demarată 

implementarea. 

 - centralizarea măsurilor dispuse prin rapoartele de evaluare transmise de către 

angajatori pentru salariatele gravide; 

 - emiterea, la solicitare, a 6 puncte de vedere către Agenția pentru Protecția 

Mediului Caraș-Severin cu privire la conținutul memoriului pentru evaluarea impactului 

a anumitor proiecte publice și private asupra mediului, precum și 7 notificări asistență 

de specialitate pentru proiectele unităților cu profil industrial/activități generatoare de 

noxe; 

 - efectuarea a 9 expertizări locuri de muncă în vederea încadrării acestora la 

condiţii de muncă deosebit de periculoase sau vătămătoare, precum şi întocmirea de 

buletine de determinare prin expertizare pentru fiecare loc de muncă în conformitate cu 

expunerea profesională.  

 Igiena mediului.  

 În cadrul Compartimentului s-au desfășurat activități în cadrul Programului 

național de sănătate V. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din 

mediul de viață și muncă, Domeniul 1 Privind protejarea sănătății și prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață, prin:  

 supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat: 

    - 15 acţiuni la sursele de apă din mediul urban, fiind recoltate 38 probe de apă din 

rețelele de distribuție a apei potabile, stații de tratare și uzine de apă cu 174 determinări 

microbiologice și fizico-chimice - probe corespunzătoare;  

 - 15 acţiuni la sursele de apă din mediul rural, fiind recoltate 26 probe de apă din 

rețelele de distribuție a apei potabile, stații de tratare cu 184 determinări microbiologice 

și fizico-chimice - 6 probe nu se încadrează în limita valorilor admise. 

   Totodată, s-au avizat 4 programe de monitorizare operaţională a calităţii apei 

potabile distribuită în sistem centralizat și s-au întocmit  4  programe de monitorizare de 

audit a calităţii apei potabile distribuită în sistem centralizat, conform legislației sanitare 

în vigoare.     

 supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică: 

       -  9 acțiuni, fiind recoltate 20 probe de ap,  cu 130 determinări microbiologice și 

fizico-chimice – probe care nu se încadrează în limita valorilor admise. 

 monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea 

medicală: 

 - 10 acţiuni de centralizare a datelor raportate de către unităţile sanitare cu paturi. 

 s-au introdus în platforma electronică ReSanMed datele referitoare la pacienţii 

externaţi pe cod de boală. 

 Totodată, la nivelul compartimentului, la solicitare, au fost emis 93 notificări 

pentru: asistenţă de specialitate, ASF, RASF, certificarea conformității, puncte de 

vedere, acorduri studiu de impact, informări la diverse instituții și o respingere 

notificare-asistență de specialitate. 
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 Igiena școlară. 

 În cadrul compartimentului în trim. II au fost desfășurate activități prin realizarea 

de intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos, precum și pentru derularea campaniilor 

IEC.  

 Au fost desfășurate: 

 - 4 activități, conform materialelor primite de la Institutul Național de Sănătate 

Publică, prin diseminarea informațiilor către populație, a posterelor și pliantelor 

aferente, 3 campanii: „Luna Națională a informării despre VACCINARE aprilie 2021 – 

Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV) 26.04.2021 – 02.05.2021”, „Un stil de viață 

sănătos și controlul factorilor de risc comportamentali cresc șansele de a nu devenii 

pacient oncologic! Ai grijă de sănătatea ta!” – luna mai 2022, „Luna națională a 

informării despre efectele consumului de alcool” – luna iunie 2022, precum și 

distribuirea link-ului Radiații ultraviolete cu termen de completare 30.06.2022; 

        - 6 activități fiind întocmite referate de evaluare pentru obținerea de Notificări de 

specialitate; 

        - 1 activitate prin centralizarea și raportarea datelor privind triajul epidemiologic 

efectuat în unitățile de învățământ (după vacanța aprilie-mai 2022); 

        - 15 activități privind efectuarea de controale igienico-sanitare la unități de 

învățământ de pe raza județului, conform Metodologiei INSP. 

 Avize și autorizări. 

 La nivelul compartimentului au fost desfășurate următoarele activități: 

 - informare solicitanţi conform procedurii de lucru și eliberare documente, 

stabilite prin Ord. MS 1030/2009 actualizat; 

 - preluare, verificare, înregistrare documentaţii şi distribuire către pentru 

elaborarea referatului; 

 - editarea documentațiilor preluate și verificate de către structurile de specialitate 

și transmiterea lor către direcțiune spre aprobare.     

 Au fost emise: Autorizaţii Sanitare de Funcţionare – 25; Notificări asistență de 

specialitate – 33; Notificări  asistență de specialitate – PUZ, PUG, Studiu fezabilitate – 

7; Notificări Certificarea Conformității – 25 și au fost eliberate documente soluționate. 

 De asemenea, a fost efectuată actualizarea bazei de date pentru: ASF 2022; 

Notificări asistență de specialitate 2022; Notificări  asistență de specialitate - PUZ,  

PUG, Studiu fezabilitate – 2022;  Notificări Certificarea conformității 2022. 

 A fost preluată și distribuită către Compartimentul de Control în Sănătate Publică, 

baza de date privind Declaraţiile pe Proprie Răspundere eliberate de Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin. 

 Totodată, a fost organizată susținerea examenului în vederea obținerii  

”Certificatelor de absolvire cursuri de instruire privind noţiunile fundamentale de 

igienă”, fiind examinate 111 persoane. 

 Laboratorul igiena radiaţiilor. 

 Obiectiv: Aplicarea măsurilor legale în domeniul siguranței și protecției 

radiațiilor nocive: 

 - monitorizarea radioactivității apei potabile și a alimentului - 34 probe cu 68 

analize; 

 - colectarea, analiza și raportarea datelor privind monitorizarea stării de sănătate 

în relație cu expunerea profesională la radiații ionizante – 123 expuși profesionali; 

 - supravegherea stării de sănătate a populației în jurul obiectivului nuclear major 

– 1 control; 
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 - monitorizarea protecției radiologice a pacientului în radiologia diagnostică; 

 - acțiuni de control în domeniul obiectivelor cu radiații ionizante – 23; 

 - procese-verbale – 23; 

  - vize anuale – 13; 

 - autorizații sanitare – 1; 

 - buletine dozimetrice – 64. 

 Probleme întâmpinate în desfășurarea activității: 

 Compartimentul igiena mediului. Lipsa unui medic specialist igienă. 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 Inspecția Sanitară de Stat 

 Lunar, conform Planului anual, vor avea loc acțiuni tematice pentru verificarea:   

 - respectării legislației în vigoare în domeniul suplimentelor alimentare și al 

alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe, precum și verificarea 

legislației referitoare la mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe acestea; 

 - condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din zona urbană; 

          - spitalelor municipale și orășenești privind conformarea la legislația în vigoare; 

 - gestionării deșeurilor  rezultate din activitățile medicale în spitalele municipale 

și orășenești; 

 - legislației în vigoare privind alimentele tratate cu radiații ionizante; 

 - respectării legislației în vigoare în domeniul materialelor în contact cu 

alimentul; 

 - condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din zona rurală. 

 Totodată, la solicitarea Ministerului Sănătății, vor avea loc diverse acțiuni cu 

privire la efectuare de controale în magazine de profil pentru verificarea conformității 

unor materiale ce intră în contact cu alimentul în sistem de alertă rapidă. 

 Medicina muncii. Au fost transmise răspunsuri la diverse solicitări din partea 

administrațiilor publice locale, persoanelor fizice/juridice, etc. 

 Igiena mediului. Au fost transmise răspunsuri la diverse solicitări din partea 

administrațiilor publice locale, persoanelor fizice/juridice, etc. 

  Concluzii:  

-  

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

Scoaterea la concurs a unui post de medic specialist igienă la Compartimentul 

igiena mediului. 

 

 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET CARAŞ-

SEVERIN  

 Sinteza activităţii: 

 În trimestrul II al anului 2022 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-

Severin prin Compartimentul de Sport  a avut în planul de activitate sportivă o serie de 

acţiuni pe plan local şi judeţean. Acţiunile au fost adresate tuturor categoriilor de vârstă 

şi gen, însă din lipsa unui buget aferent acestor manifestări, dar şi datorită stării actuale, 

de divizare a Ministerului de resort au fost anulate toate competiţiile prevăzute în 

trimestru al II-lea al acestui an. 

 În trimestrul al II-lea și-a propus întocmirea calendarului sportiv competițional, 

pe întreg anul 2022, în conformitate cu strategia MTS. 
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Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 Nu este cazul. 

Concluzii: 

Nu este cazul. 

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii: 

Nu este cazul. 

 

 

COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

(CJPC) CARAŞ-SEVERIN 

 Sinteza activităţii: 

 În trimestrul II 2022 s-au realizat 237 acţiuni de control fiind întocmite 135 

procese verbale de constatare a contravenţiei, 99  procese verbale de contravenție, 

respectiv 3 procese verbale cu prelevare de probe. 

 Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 617.300 lei iar valoarea amenzilor 

încasate operativ a fost de 135.050 lei. 

 Au fost oprite temporar de la comercializare produse neconforme în valoare de 

26.016 lei. 

 Totodată au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în 

valoare de 26.016 lei. 

 În trimestrul II au fost înregistrate 138 reclamaţii. 

 În timpul acţiunilor de control desfăşurate au fost constatate în principal abateri 

privind:  

- informarea consumatorilor, etichetarea, afişarea preţului; 

- nerespectarea condiţiilor de păstrare, depozitare şi transport a produselor 

alimentare; 

- nerespectarea prevederilor Legii nr. 363/2007.  

Activitatea de informare, consiliere şi educare a consumatorilor s-a concretizat în: 

            - asigurarea de consultanţă juridică şi de specialitate consumatorilor la sediul 

CJPC Caraş-Severin şi în reţeaua comercială; 

În trimestrul II 2022 au fost organizate 9 acţiuni de informare şi educare a 

consumatorilor prin note informative, articole în presa locală, comunicate de presă, 

emisiuni de informare şi interviuri la posturile locale radio şi TV. 

 Probleme întâmpinate în desfășurarea activității:  

Suplimentarea statului de funcţii cu 2 posturi. În urma adresei Comisariatului 

Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, Instituția Prefectului –Județul 

Caraș-Severin a solicitat sprijin în acest sens Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor. 

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 Nu este cazul. 

 Concluzii:  

În trimestrul II 2022 s-a acordat o mare atenţie acţiunilor tematice de control şi 

acţiunilor de supraveghere activă şi reactivă a pieţei produselor şi serviciilor şi celor 

destinate cercetării reclamaţiilor. 

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

Nu sunt propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii faţă de cele care sunt în atenţia 

conducerii instituţiei cu privire la suplimentarea statului de funcţii cu 2 posturi.  
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SERVICIUL JUDEŢEAN DE METROLOGIE LEGALĂ (SJML) CARAŞ-

SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Caraş-Severin a efectuat în trimestrul II 

2022, 20 control metrologic prin inspecţii şi testări inopinate, la persoane fizice şi 

juridice, care au utilizat mijloace de măsurare de interes public, controlându-se un 

număr de 91 mijloace de măsurare, 53 dintre acestea fiind testate. Aceste controale au 

fost finalizate prin 17 procese-verbale de control metrologic și 3 procese-verbale de 

constatare a contravențiilor, suma amenzilor fiind de 15.000 lei. 

Controlul preambalatelor s-a efectuat la 18 operatori economici și s-a finalizat 

prin 18 procese-verbale de constatare. Au fost verificate 25 loturi de produse 

preambalate, care au corespuns din punct de vedere metrologic. 

În cadrul supravegherii laboratoarelor de metrologie autorizate, nu au fost 

efectuate testări ale mijloacelor de măsurare verificate inițial de acestea (SC 

AQUACARAȘ SA Reșița), acțiune finalizată prin 0 procese-verbale de supraveghere.  

Laboratorul de metrologie a efectuat 678 activităţi de control asupra mijloacelor 

de măsurare, prin verificări metrologice iniţiale, periodice şi după reparaţii, din 

domeniile „Mase”, “Spațiu și timp”, “Volum” și “Presiune”.  

De asemenea, personalul Laboratorului de metrologie, transmite unităţile de 

măsură atât la mijloacele de măsurare de interes public, prin verificări metrologice cât şi 

la mijloacele de măsurare care nu sunt de interes public, prin etalonări. Etalonări 

efectuate – 19. 

În trimestrul II 2022 nu au fost efectuate verificări tehnice la mijloace de joc. 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

- 

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare, căile de acţiune în vederea 

aducerii la îndeplinire: 

Sarcinile trasate instituției, de structura centrală a Biroului Român de Metrologie 

Legală sunt în conformitate cu competențele și atribuțiile prevăzute în HG nr. 193/2002 

privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală. 

Căile de acțiune sunt, în principal: 

 - inspecții și testări inopinate, 

 - supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare, 

 - etalonări, verificări metrologice inițiale, periodice și după reparare, 

 - prelevarea de probe și efectuarea de măsurări și analize comparative pentru 

verificarea exactității rezultatelor declarate ale măsurărilor, 

 - expertize metrologice, 

 - autorizarea, avizarea și supravegherea activităților agenților economici care au 

ca obiect mijloace de măsurare și măsurările din domenii de interes public.   

Concluzii: 

SJML Caraş-Severin şi-a desfăşurat activitatea în mod corespunzător. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii: 

Dotarea cu noi mijloace de măsurare, în vederea obținerii certificatului de 

competență al laboratorului de metrologie pentru verificarea și etalonarea unor 

sortimente și subsortimente de mijloace de măsurare noi. 
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 SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR CARAŞ-SEVERIN – (SGA) 

 Sinteza activităţii: 

În trim.II 2022, au fost realizate cheltuieli totale pentru gospodărirea apelor în 

sumă de 3.050,78 mii lei, din care: 

- cheltuieli plan tehnic – 1.002,82 mii lei; 

- servicii tehnico-operative – 1.984,56 mii lei; 

- lucrări şi reparaţii executate cu terţi – 5,58 mii lei; 

- alte cheltuieli – 57,82 mii lei. 

Totodată, din planul tehnic au fost realizate 3,83 mii m.c. terasamente, 30,48 m.c. 

lucrări piatră și anrocamente, 1,3 m.c. lucrări beton, 6,5 km reprofilări și decolmatări de 

albii amenajate, cosiri vegetație pe 40,62 ha (cosire manuală – 29,76 și cosire 

mecanizată – 10,86 ha), tăieri vegetație lemnoasă pe 136.400 m.p. 

Pe cursuri de apă neamenajate au fost realizate lucrări de igienizare cursuri și 

tăieri de vegetație pe 39,2 km, precum și decolmatări cursuri de apă pe 4 km 

În trim.II 2022 s-au încasat 876.012,57 lei şi s-au facturat 724.350,85 lei, cu 

TVA. 

În ceea ce priveşte activitatea laboratorului unităţii au fost efectuate 313 probe 

chimice, din care: 126 – pentru monitorizare ape de suprafaţă, 19 – monitorizare lacuri, 

44 – foraje şi 124 – ape uzate.  

Au mai fost efectuate 112 probe biologice, din care 96 pentru monitorizare ape de 

suprafaţă şi 16 pentru monitorizare lacuri, precum şi 27 probe bacteriologice, din care: 

24 – monitorizare  ape de suprafaţă şi 3 – potabilizare lacuri. 

Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii : 

 Nu au fost întâmpinate probleme. 

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

Sarcinile trasate prin Programul de Gospodărire a Apelor pe anul 2022. 

Concluzii:  

Activitatea SGA Caraş-Severin s-a desfăşurat greoi datorită lipsei de personal şi 

inexistenţei contractelor de service pentru utilaje şi mijloacele de transport, precum şi a 

serviciului de pază. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

Propunerea SGA Caraș-Severin de realizare de către ABA Banat Timișoara a 

contractelor menționate la concluzii. 

Programul activităţilor importante preconizate a se desfăşura în trimestrul 

III 2022: 

Activităţile importante preconizate a se desfăşura în trim.III 2022 sunt: 

decolmatarea râului Bistra, amonte Obreja; consolidare mal drept râul Timiș la 

Constantin Daicoviciu; decolmatarea râului Sebeș la Caransebeș. 

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (CAS) A JUDEŢULUI CARAŞ-

SEVERIN 

 Sinteza activităţii: 

 Obiectivul principal al Casei de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, a fost acela 

de a asigura continuitatea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate, aşa cum a 

fost el fundamentat din punct de vedere legislativ.  

 S-au emis 1.217 carduri europene de sănătate pentru cetăţenii care circulă în 

spaţiul Uniunii Europene și 561 adeverințe înlocuitoare ale cardurilor naționale. 
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 Sumele alocate pentru decontarea serviciilor, dispozitivelor sanitare și a 

medicamentelor în perioada de referință au fost de 83.115.270,74. 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 Nu este cazul. 

 Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare:                 

 Acestea privesc desfășurarea în parametrii a activităților pentru acordarea în 

condițiile legii a serviciilor medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale, 

contractare plata serviciilor. 

 Concluzii:  

Activitatea Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Caraş-Severin, s-a 

desfăşurat în bune condiţii conform Contractului Cadru şi a Normelor metodologice. 

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii:  

Nu sunt propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, FILIALA 

TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE  CARAŞ-SEVERIN 

Sinteza activităţii: 

În trimestrul II la nivelul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Caraş-

Severin s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- verificarea stării tehnice şi a funcţionalităţii reţelei de canale şi a construcţiilor 

hidrotehnice din amenajările de desecare şi combaterea eroziunii solului, în mod special 

descărcările gravitaţionale ale apelor din canale prin subtraversările de dig cu clapeţi 

metalici precum şi a celor 8 barajelor din pământ pentru acumulări nepermanente; 

- monitorizarea precipitaţiilor căzute (3 staţionare: Oraviţa, Mercina  şi Iaz) şi s-a 

transmis zilnic la ANIF București operativa cu precipitaţiile şi situaţiile cu funcţionarea 

amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. Nu s-au constatat evenimente deosebite în 

amenajările de îmbunătăţiri funciare; 

- s-au desfășurat acțiuni de identificare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, în 

colaborare cu personalul OCPI Caraș-Severin, pe planurile cadastrale întocmite de 

firmele prestatoare de servicii de cadastru pentru intabularea imobilelor în Sistemul 

Integrat de Cadastru și Carte Funciară, pentru UAT-urile Răcășdia, Vărădia și Bănia; 

- s-au eliberat 8 avize în vederea aprobării scoaterii din circuitul agricol, din care: 

7 avize în zone neamenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare și 1 aviz pentru 

construire stație de bază pentru servicii de comunicații, beneficiar RCS&RDS, în 

amenajarea CES Moldova Nouă - Belobreșca; 

- s-au eliberat 3 avize ANIF pentru PUZ în zone neamenajate cu lucrări de 

îmbunătățiri funciare și 1 aviz pentru PUZ în amenajarea CES Moldova Nouă - 

Belobreșca pentru zonă turism, agrement și funcțiuni complementare; 

- s-a încheiat 1 contract de prestări servicii pentru evacuarea apelor pluviale în 

canalele ANIF pentru firma S.C. Transavia SA; 

- au fost eliberate 5 puncte de vedere, la solicitarea Agenției de Protecția 

Mediului Caraș-Severin, în conformitate cu art. 10, punctul (2) Anexa nr. 5 din Legea 

nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului; 

- personalul tehnic din cadrul Serviciului P.I.E.P.A.C. face parte din Comisia de 

Avizare Tehnică în scopul analizării documentațiilor supuse procedurii de mediu și din 

Comitetul Special Constituit în scopul analizării planurilor/programelor supuse 
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procedurii de reglementare privind evaluarea de mediu, care se desfășoară la sediul 

Agenției de Protecție a Mediului Caraș-Severin, în această perioadă online; 

- personalul tehnic face parte din Grupul Tehnic de Sprijin în scopul creșterii 

suprafețelor agricole irigate la nivelul județului Caraș-Severin împreună cu Direcția 

Agricola Județeană Caraș-Severin; 

 - personalul tehnic face parte din Comisia pentru identificarea, delimitarea și 

constituirea perimetrelor de ameliorare din cadrul Județului Caraș-Severin; 

- personalul tehnic face parte din Comitetul de Coordonare a Administrației 

Agricole din cadrul Județului Caraș-Severin;   

- personalul tehnic face parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a 

Județului Caraș-Severin; 

- personalul tehnic împreună cu Directorul Filialei participă la ședințele lunare ale 

Colegiului Prefectural privind activitatea tuturor instituțiilor deconcentrate din cadrul 

Județului Caraș-Severin;  

De asemenea în cadrul Serviciului PIEPAC s-au verificat situaţii precum : 

- evaluare amenajărilor sau părților autonome funcțional de amenajare pentru a fi 

declarate în continuare de utilitate publică;  

- s-a colaborat cu OCPI Caraș-Severin pentru verificarea unor lucrări de 

cadastrare şi înscriere în cartea funciară a unor bunuri imobile din domeniul public al 

statului, aflate în   administrarea A.N.I.F.; 

- s-au elaborat documentaţii/situaţii privind starea de funcţionare a amenajărilor 

de îmbunătăţiri funciare din administrarea A.N.I.F. – Filiala Teritorială de IF Caraș-

Severin (desecări şi combaterea eroziunii solului); 

- s-au executat şi alte sarcini specifice domeniului administrării patrimoniului la 

solicitarea conducerii A.N.I.F. 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii şi posibilităţi: 

Probleme întâmpinate în desfășurarea activității sunt: 

- personal muncitor insuficient (3 muncitori) pentru întreţinerea şi repararea 

lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. 

- lipsa materialelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă precum şi a 

utilajelor (buldoexcavator, motocoase, etc). 

- lipsa mijloacelor de transport în teren pentru personal muncitor şi a utilajelor de 

mică mecanizare  (motocoase, drujbe, unelte).  

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

Sarcini trasate de structurile ierarhice superioare sunt: 

 - executarea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii în cadrul amenajărilor 

de îmbunătăţiri funciare din administrarea ANIF - Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 

Funciare Caraş-Severin; 

 - întreţinerea sediilor de exploatare din teritoriu (Oraviţa, Mercina, Iaz şi 

Vermeş); 

 - urmărirea respectării măsurilor legale privind: poluarea zonelor amenajate cu 

lucrări de îmbunătăţiri funciare şi a zonelor de protecţie a acestor lucrări, evacuarea 

apelor pluviale/menajere din activităţi industriale în amenajările de IF şi deversarea 

apelor uzate şi menajere ale reţelelor de amenajare a localităţilor sau ale altor obiective 

industriale. 

 Concluzii:  

 Obiectivele programate au fost realizate cu personalul propriu în măsura 

posibilităților și a dotărilor existente. 
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 Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii:  

Propunerile privind îmbunătăţirea activităţii sunt: 

 - alocarea de fonduri bugetare pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi 

reparaţii în amenajările de îmbunătăţiri funciare cu terţi constructori în conformitate cu 

Legea achiziţiilor publice; 

- dotarea Filialei cu utilaje (buldoexcavator şi motocoase) şi materiale pentru 

intervenţii în cazul situaţiilor de urgenţă; 

- dotarea cu mijloace de transport pentru deplasarea muncitorilor în teren şi cu 

utilaje de mică mecanizare (drujbe, motocoase, unelte). 

 Personalul tehnic al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Caraş-Severin 

colaborează permanent cu Primăriile din teritoriu precum şi cu fermierii care deţin 

terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare privind funcţionarea în bune 

condiţii a acestor lucrări. 

 

SECŢIA „DRUMURI NAŢIONALE” CARANSEBEŞ 

Sinteza activităţii: 

 În perioada analizată pe drumurile naţionale din administrarea Secţiei „Drumuri 

Naţionale” Caransebeş, au fost desfăşurate următoarele acţiuni: reparaţii cu mixtură 

stocabilă pe drumurile naţionale din administrare; salubrizare locuri parcare şi zona 

drumurilor naţionale; curăţare şanţuri şi rigole; întreţinere parapete metalic (înlocuire 

parapet degradat, montat parapet nou), poduri (curăţat parte carosabilă, rosturi, reparaţii 

la rosturi), podeţe, semnalizare verticală (spălat table indicatoare, montat table 

indicatoare noi, montat stâlpi); lucrări de execuție: covoare asfaltice pe DN 57 B, DN6, 

precum și straturi bituminoase foarte subțiri pe DN 58 B; lucrări de consolidare pe DN 

57 km 137-500 – 152-990, Nicolinț - Oravița.  

Realizările Secţiei „Drumuri Naţionale” Caransebeş, pe trim. II 2022, sunt 

prezentate, detaliat, în Anexa nr.2. 

 Probleme întâmpinate în desfăşurarea activităţii: 

 Nu s-au întâmpinat probleme în desfăşurarea activităţii, care să necesită sprijin în 

rezolvare.  

Sarcini trasate de structurile ierarhic superioare: 

 S-au primit din partea structurilor ierarhic superioare sarcini de întreţinere curentă 

drumuri şi poduri, după cum urmează: reparaţii cu mixtură stocabilă, curăţări de şanţuri 

și rigole, defrişarea vegetaţiei ierboase, întreţinere poduri (curăţare cale pod, rosturi şi 

reparaţii rosturi la pod), desfundat podeţe, asigurat vizibilitate la indicatoarele rutiere, 

întreţinere semnalizare rutieră verticală (spălat indicatoare rutiere, montat indicatoare 

rutiere), montat parapeţi metalici direcţionali, curăţat parte carosabilă de noroi şi 

murdărie, salubrizat parcări şi zona drumurilor naţionale, tăieri de crengi care sunt 

pericol pentru siguranţa circulaţiei.  

 Concluzii:  

 Nu au existat probleme în desfăşurarea activităţii. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii: 

Nu este cazul. 

 

ŞEF SERVICIU, 

 

 

JULA RAMONA 
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Î N T O C M I T, 

 

BRUMARIU COSMINA_________________ 

- Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Caraş-Severin 

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin 

- Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin 

- Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Caraş-Severin 

APOPI DIANA__________________________ 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin 

- Casa Corpului Didactic Caraş-Severin 

- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin 

- Biroul Vamal Naidăş 

- Biroul Vamal Caraş-Severin 

- Casa de Pensii a Judeţului Caraş-Severin 

MESSER FLAVIA_________________________ 

- Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin 

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin 

- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin 

- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin 

- Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Caraş-Severin  

- Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin 

- Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Caraş-Severin 

ANĂNUŢĂ CRISTINA_____________________ 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin 

- Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin 

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin 

- Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş 

BĂLAN CARMEN_______________________ 

- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin 

PETRICA CRISTIAN-TIBERIU_________________ 

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin 

- Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin 

- Oficiul Judeţean de Zootehnie Caraş-Severin 

- Oficiul Fitosanitar Caraş-Severin 

- Garda Forestieră Judeţeană Caraş-Severin 

- Agenţia de Protecţie a Mediului Caraş-Severin 

- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin 

- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 

Funciare Caraş-Severin 

 

 

 

Reşiţa, __________2022. 

 
IPCS/S10 
D:\My Documents\SDEMSPD\Informare_trim_II_2022\AC-1 ex. 

 

CENTRALIZAT: 

Cristina ANĂNUȚĂ 
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