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Nr. crt.

1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Capitol/M sur /Ac iune

Entitatea implicat în realizare

Termen de finalizare

CAPITOLUL POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET
Acțiuni:
Dezvoltarea continu a serviciilor de asisten
contribuabili, dezvoltarea
comunic rii de specialitate cu contribuabilii, în scopul educ rii fiscale a
acestora
Creşterea conform rii voluntare privind îndeplinirea obliga iilor fiscale;
Se va acorda în continuare prioritate ac iunilor de prevenire şi combatere a
neconform rii contribuabililor la declararea şi plata obliga iilor fiscale
Creşterea calit ii serviciilor oferite contribuabililor:
- Orientarea spre servicii la distan ;
- Extinderea comunic rii în rela ia cu contribuabilii;
-Asigurarea de asisten şi îndrumare specializat , pe categorii de contribuabili;
-Îmbun t irea activit ilor interne ale structurilor care asigur asisten a şi
îndrumarea contribuabililor
Dezvoltarea canalelor de interac iune informatic cu contribuabilii – prioritate
fiind dezvoltarea serviciilor electronice
Recuperarea crean elor bugetare datorate bugetului general consolidat al
statului prin aplicarea m surilor de executare silit
Creşterea eficien ei şi eficacit ii activit ii de inspec ie fiscal în domeniul taxei
pe valoare ad ugat
Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare prin
îmbun t irea eficien ei şi eficacit ii activit ii de inspec ie fiscal ,
intensificarea verific rilor la contribuabilii cu risc ridicat de evaziune
Combaterea riscului de neconformare fiscal .
Ca m sur de prevenire a evaziunii fiscale se va continua dezvoltarea
aplica iilor informatice în vederea efectu rii de analize ale rezultatelor
ac iunilor de inspec ie fiscal ini iate ca urmare a analizei de risc, în vederea
confirm rii criteriilor de risc şi a furniz rii de informa ii pentru analize de risc
viitoare.
Continuarea activit ii Grupului de lucru interinstitu ional format din
reprezentan i ai conducerii A.J.F.P. Mureş, I.P.J. Mureş, D.N.A., S.R.I,
Parchetul de pe lâng Tribunalul Mureş şi Parchetul de pe lâng Judec toria
Tg-Mureş, activitate care vizeaz descurajarea evaziunii fiscale.
Acordarea, la controlul documentar al operatiunilor vamale de import, a unei
atentii sporite pentru incadrarea tarifara corect a marfurilor, tinand cont de
normele generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate si de
regulamentele in vigoare, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Identificarea agentilor economici care indeplinesc conditiile de folosire a
procedurilor simplificate de declarare a m rfurilor şi folosirea regimurilor
vamale economice ce implic o suspendare a pl ii drepturilor vamale. Se vor
intocmi formalitatile pentru autorizarea acestora

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mureş

Permanent

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mureş

Permanent

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mureş

Permanent

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mureş

Permanent

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mureş

Permanent

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mureş

Permanent

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mureş

Permanent

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mureş

Permanent

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mureş

Permanent

Biroul Vamal Mure

31.12.2017

Biroul Vamal Mure

31.12.2017
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

2.
I.

2.1

II.
II.1

Înregistrarea, certificarea, atestarea sau autorizarea agentilor economici care
desfasoara activitati economice cu produse accizate.
Organizarea de sesiuni si cursuri la nivel local, regional si national prin care
modificarile de proceduri si de aplicare a sistemului informatic sunt explicate si
implementate pentru agentii economici.
Distribuirea de materiale de informare pe aceasta tem .
Transmiterea periodic c tre compatimentele specializate a AJFP Mures a
rezultatelor activitatii de control desfasurate de Biroul Vamal Mure în vederea
procesarii acestora.
Primirea periodica de la AJFP Mures a situatiei incasarilor din accize, defalcate
pe produs si agent economic.
Folosirea procedurilor simplificate de v muire in asa fel incat contactul intre
functionarul public si agentul economic sa fie cat mai redus. Astfel conducerea
institutiei va verifica modul de respectare a Normelor de etica si conduita a
functionarului public
Informarea si invitarea agen ilor economici la cursurile desf urate la nivel
regional si national
Organizarea de întâlniri trimestriale cu agentii economici
Publicarea de materiale in mass-media
Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor pentru cercet rile
statistice conform graficului cercet rilor statistice anuale şi infraanuale, în
urm toarele domenii:
- agricultur , silvicultur , mediu;
- industrie, investi ii, construc ii;
- comer interior şi exterior;
- turism, transporturi;
- cercetare-dezvoltare, inovare;
- demografie, pia a muncii;
- nivel de trai, calitatea vie ii;
- educa ie, cultur ;
- s n tate s.a.

Biroul Vamal Mure

31.12.2017

Biroul Vamal Mure

31.12.2017

Biroul Vamal Mure

31.12.2017

Biroul Vamal Mure

31.12.2017

Biroul Vamal Mure

31.12.2017

Direc ia Jude ean de Statistic Mure

Conform termenelor stricte prev zute în
Graficul cercet rilor statistice infraanuale
2017 şi anuale 2016

CAPITOLUL ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE.
COMER ŞI RELA II INTERNA IONALE. PROTEC IA CONSUMATORULUI
M sura:
Economie. Comerț i relații internaționale
Acțiuni:
Diversificarea ofertei de informa ii despre oportunit i de afaceri, programele
manifest rilor expozi ionale interne şi internationale, dezvoltarea serviciilor de
asisten si consultanta pentru operatorii economici care efectueaz opera iuni
de import-export si livrari intracomunitare, editarea de publicatii pentru
promovarea comunitatii de afaceri muresene in tara si in strainatate

Camera de Comer i Industrie Mure

M sura:
Economie. Protec ia consumatorilor

Subm sura:
Program privind dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor
Acțiuni:
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Permanent 2017

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

2.12

2.13
II.2

2.14

2.15

Asigurarea legalit ii mijloacelor de m surare utilizate în domeniile de interes
public (rela ii şi tranzac ii comerciale, s n tatea şi siguran a popula iei,
Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Mureş
supravegherea traficului de m rfuri şi persoane, protec ia mediului şi a muncii,
fabricarea şi controlul medicamentelor, expertize metrologice, etc.)
Supravegherea metrologic a laboratoarelor autorizate, conform programelor
Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Mureş
prestabilite cu ocazia autoriz rii.
Participarea la programe de compar ri interlaboratoare, organizate de Biroul
Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Mureş
Român de Metrologie Legal .
Asigurarea competen ei profesionale şi perfec ionarea continu a personalului
Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Mureş
Serviciului Jude ean de Metrologie Legal Mure .
Efectuarea de controale privind con inutul real al produselor preambalate în
Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Mureş
func ie de mas sau volum
Efectuarea de controale metrologice pentru verificarea corectei introduceri pe
Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Mureş
pia şi puneri în func iune a mijloacelor de m surare din domeniul reglementat.
Controale tematice pe grupe de produse alimentare cu impact deosebit asupra
popula iei: pâine şi produse de panifica ie, lapte şi produse lactate, carne şi
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
preparate din carne, gr simi tartinabile, ciocolat , peşte şi conserve din peşte,
Mure
carne de pas re, produse de cofet rie, ape minerale, b uturi r coritoare,
legume, fructe, conserve de legume fructe, produse de patiserie, etc;
Controlul aspectelor de siguran a produselor nealimetare: materiale de
construc ii, produse electrice, electrocasnice, electronice, brichete, echipamente
de plaj , ochelari, juc rii, baterii, produse textile, înc l minte, compatibilitatea Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mure
electromagnetic , nivelul de zgomot, tor e de gradin , echipamente de joas
tensiune, produse cosmetice, acumulatori auto, deseuri de echipamente electrice
şi electronice etc.);
Cercetarea reclama iilor consumatorilor în vederea asigur rii desp gubirii
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
acestora pentru pagubele generate de calitatea necorespunz toare a produselor
Mure
şi serviciilor;
Controale în pie ele agroalimentare privind modul de respectare a prevederilor Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
legale în acest sector;
Mure
Controale privind calitatea serviciilor prestate de operatorii economici:
- servicii publice (gaz, apa, salubritate, telefonie, tv cablu, electricitate, internet),
imobiliare ,servicii bancare, financiar nebancare, alimenta ie public , cazare, Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mure
schimb valutar, service auto, electrocasnice, electronice, construc ii, servicii de
înte inere şi estetic personal , transport, agen ii de turism, transport local,
interurban, aerian, in regim de taxi, etc;
Controale operative în colaborare cu organismele deconcentrate, în domeniul Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
produselor alimentare, nealimentare, prest rilor de servicii;
Mure
Subm sura:
Program privind dezvoltarea instrumentelor de informare, educare şi evaluare a gradului de satisfac ie a consumatorilor.
Acțiuni:
Îmbun t irea comunic rii cu cet enii, prin furnizarea de informa ii cu privire
la drepturile legale ale acestora în rela ia cu furnizorii de utilit i (gaze,
Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Mureş
electricitate, ap , etc…). Îndrumarea lor în cazul unor solicit ri de expertiz
pentru mijloacele de m surare ce fac obiectul unor reclama ii.
Consilierea cet enilor cu privire la legisla ia specific , prin contact direct, la
Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Mureş
sediul institu iei, telefonic, prin email sau cu ocazia depunerii de sesiz ri,
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Permanent

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Conform programului de ac iuni tematice
transmis de ANPC şi celor proprii
CRPC/CJPC

Conform programului de ac iuni tematice
transmis de ANPC
şi celor proprii CRPC/CJPC

Permanent
Periodic
Conform programului de ac iuni tematice
transmis de ANPC
şi celor proprii CRPC/CJPC

Lunar

Permanent

Permanent

2.16
2.17

2.18

2.19

2.20
2.21

3.
I.

3.1

II.
3.2

III.
3.3

IV.
3.4

V.
3.5

VI.

reclama ii la sediul Serviciului Jude ean de Metrologie Legal Mure .
Actiuni de informare şi educare a consumatorilor prin mass-media şi prin
întâlniri directe cu consumatorii în momentul depunerii reclama iilor
Informarea consumatorilor asupra drepturilor pe care le au prin intermediul
biroului de informare şi documentare existent la sediul CJPC Mureş unde se pun
la dispozi ie ghiduri pe tipuri de produse şi servicii;
Asigurarea func ion rii sistemului rapid de informa ii RAPEX privind produsele
cu risc grav şi imediat, prin notific ri imediate şi retragerea produselor din
circuitul comercial;
Ac iuni de control pentru retragerea de pe pia a produselor periculoase,
falsificate, contraf cute, informarea consumatorilor, prin mijloacele massmedia despre rezultatele acestor controale, pentru prevenirea achizi ion rii
acestor produse;
Organizarea de conferin e şi ac iuni de consiliere a operatorilor economici în
colaborare cu Camera de Comer şi Industrie;
Educarea t n rului consumator prin participarea efectiv a comisarilor CJPC
Mureş la orele
materiilor op ionale din şcoli „EDUCATIA PENTRU
SANATATE” şi „STIL DE VIA S N TOS”.

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mure

Permanent

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mure

Permanent

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mure

Permanent

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mure

Permanent

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mure

Lunar

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mure , Inspectoratul colar Jude ean Mure

Periodic

CAPITOLUL FONDURI EUROPENE
M sura:
Lansarea tuturor call-urilor de proiecte, pe toate liniile de finan are, atât pentru beneficiarii publici, cât şi pentru cei priva i, pân la sfârşitul
anului 2017
Acțiuni:
Realizarea unei baze de date de informare si documentare privind call-urile de
proiecte pe toate liniile de finan are

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

M sura:
Timpi scur i de evaluare pentru proiectele depuse şi semnarea rapid a contractelor de finan are.
Acțiuni:
Utilizarea Programului informatic MySmis

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , A.D.R. Centru

2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , A.D.R. Centru

2017

M sura:
Acreditarea tuturor autorit ilor de management pân la 1 octombrie 2017
Acțiuni:
Înfiin area Autorit ii Urbane la nivelul municipiului Tîrgu Mureş

M sura:
Achitarea f r întârziere a facturilor beneficiarilor, prin crearea unui mecanism transparent de monitorizare a facturilor
Acțiuni:
Aprobarea Bugetului pe anul 2017 si actualizarea procedurilor opera ionale

M sura:
Monitorizarea atent a fiec rui proiect prin introducerea func iei de manager de proiect în cadrul Autorit ilor de Management
Acțiuni:
Realizare procedurii de nominalizare a echipei de proiect cu Manager de proiect

M sura:
Analiza fiec rui program opera ional şi realocarea de fonduri c tre sectoarele cu poten ial maxim de absorb ie
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3.6

VII.
3.7

VIII.
3.8

IX.
3.9
3.10

3.11
3.12

3.13

Acțiuni:
Analizarea obiectivelor tematice privind Axa prioritar 4 “Sprijinirea dezvolt rii
urbane durabile”, POR 2014-2020

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , A.D.R. Centru

2017

M sura:
Utilizarea instrumentelor financiare şi a instrumentelor teritoriale
Acțiuni:
Ini ierea unor proiecte finan ate prin PNDL

M sura:
Fiecare Autoritate de Management va ini ia un proces de instruire a beneficiarilor
Acțiuni:
Program de specializare pentru membrii Autorit ii Urbane

M sura:
Stimularea schimbului de bune practici în implementarea mecanismelor de creştere a absorb iei de fonduri europene cu alte
Acțiuni:
Particip ri la propunerile privind schimburile de experien
Centralizarea rezultatelor ob inute în procesul de absorb ie a fondurilor
europene prin elaborarea situa iei proiectelor finan ate din fonduri externe la
nivelul jude ului Mure
Ac iuni indicate pentru identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea liberei
circula ii a serviciilor, a persoanelor şi a m rfurilor, existente în actele
normative adoptate de autorit ile publice locale
Participarea la elaborarea în parteneriat a Planului de Dezvoltare Regional
2014 – 2020

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , A.D.R. Centru

2017

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

Semestrial

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

Permanent

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş,
ADR Centru
Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş,
Consiliul Jude ean Mure ,
Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
Casa de Asigur ri de S n tate Mure ,
Inspectoratul colar Jude ean Mure ,
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mure ,
Agen ia Jude ean pentru Pl i i Inspec ie Social
Mure ,
Casa Jude ean de Pensii Mure ,
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure ,
Inspectoratul Teritorial de Munc Mure ,
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Mure ,
Garda Na ional de Mediu - Serviciul Comisariatul
Jude ean Mure ,
Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure ,
Direc ia pentru Agricultur Mure ,
Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure ,
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Mure ,
Direc ia Jude ean de Statistic Mure ,
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mure ,
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen “Horea” al

Instituirea parteneriatelor institu ionale în vederea identific rii şi elimin rii
obstacolelor în calea liberei circula ii a serviciilor, a persoanelor şi a
m rfurilor. Efectuarea verific rilor trimestriale a legalit ii actelor normative
emise de autorit ile publice locale.

ri membre UE
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2017

2017

3.14

3.15
3.16
3.17

3.18
3.19

X.
X.1

3.20
X.2

3.21
3.22

Organizarea de întâlniri cu reprezentan i ai prim riilor, serviciilor publice
deconcentrate, pentru cunoaşterea mecanismelor şi procedurilor de accesare a
fondurilor externe.
Actualizarea bazei de date existente la nivelul jude ului privind programele şi
proiectele de finan are nerambursabil din fonduri europene şi acordarea de
asisten de specialitate celor interesa i.
Actualizarea informa iilor postate pe site-uri, cu privire la procedurile specifice
de accesare şi derulare a fondurilor U.E.
Elaborarea trimestrial a Raportului privind modul de realizare a ac iunilor
cuprinse în Planul jude ean pentru promovarea acces rii fondurilor europene şi
intensificarea rela iilor externe.
Înregistrarea rezultatelor ob inute în materie de investi ii str ine prin elaborarea
Centralizatorului investi iilor str ine finalizate, aflate în implementare şi în
preg tire la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Mureş.
4 activit i prev zute în cadrul programului de comunicare privind fondurile
europeane

Jude ului Mure ,
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean “Colonel Sabin
Motora” Mure ,
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mure ,
Biroul Vamal de Interior Mure ,
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul Jude ean Mureş,
Administra ia Bazinal de Ap Mure ,
Serviciul Jude ean Anticorup ie Mure ,
Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Mure ,
Agen ia Na ional de Îmbun t iri Funciare- Unitatea
de Administrare Mures a Filialei Teritoriale de
Îmbun t iri Funciare Mureş-Oltul Superior
Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş,
Consiliul Jude ean Mureş, Serviciile publice
deconcentrate,
Consilii locale

2017

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş,
Consiliul Jude ean Mureş

2017

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş,
Consiliul Jude ean Mureş

2017

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş, 9 institu ii publice
din jude ul Mureş

Trimestrial

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

Anual

Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017

M sura:
România cre te s n tos!

Subm sura:
Construc ia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor comunitare integrate sociomedicale de care vor beneficia peste 270.000 de persoane
Acțiuni:
Realizarea lucr rilor de interven ie privind creşterea eficien ei energetice la
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017
Centrul Social Tg Mureş
Subm sura:
Investi ii în crearea şi dotarea de noi laboratoare, centre de cercetare sau modernizarea celor existente, pentru ambele institu ii publice/universit i şi firme de cercetare
Acțiuni:
Identificarea surselor de finantare pentru înfiin area unui Centru de Cercetare in
Universitatea de Medicin i Farmacie Tîrgu Mure
Decembrie 2017
Medicina Regenerativ
Preg tirea unui pachet de proiecte aferente Axei prioritare 1, POR 2014-2020,
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017-2020
Obiectiv tematic (OT) 1
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4.
I.
4.1

M sura:
România construie te!
Cre terea competitivit ii economice şi îmbun t irea condi iilor de via

ale comunit ilor locale

Subm sura:
Dezvoltarea transportului urban (c i de rulare/piste biciclişti/mijloace de transport ecologice)
Acțiuni:
Elaborare si depunere pachet de proiecte aferente Axei prioritare 4, POR 2014Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017-2020
2020 Obiectiv tematic (OT) 4
Subm sura:
2.100 km de drumuri jude ene modernizate pentru 1 milion de cet eni
Acțiuni:
Finalizarea proiectului de infrastructur : Modernizare drum jude ean DJ135 i
Prim ria Miercurea Nirajului
2020
DJ 135A în ora ul Miercurea Nirajului
Subm sura:
Infrastructur de educa ie (creşe, gr dini e, licee tehnologice, şcoli profesionale şi tehnice) pentru 115.000 beneficiari
Acțiuni:
coala de Arte i Meserii
Modernizare i reabilitare integral ateliere-Liceul Tehnologic Electromure ”;
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , unit i de
2017-2020
Liceul Tehnologic Gheorghe incai”; Liceul Tehnologic Ion Vlasiu”; Liceul
înv mânt
Tehnologic Avram Iancu”
Subm sura:
Eficien a energetic a cl dirilor publice, reziden iale, investi ii în iluminatul public
Acțiuni:
Reabilitarea termic a 20 blocuri de locuin e
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017-2020
Subm sura:
Reconversia şi refunc ionalizarea terenurilor şi suprafe elor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici, mijlocii în vederea creşterii spa iului verde
Acțiuni:
Pregatirea unui pachet de proiecte aferente Axei prioritare 4, POR 2014-2020,
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017-2020
Obiectiv tematic (OT) 6
Subm sura:
Cl diri pentru activit i educative, culturale şi recreative precum şi zone verzi de mici dimensiuni, pie e publice, parcuri
Acțiuni:
Pregatirea unui pachet de proiecte aferente Axei prioritare 4, POR 2014-2020,
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017-2020
Obiectiv tematic (OT) 10/, Axa prioritara 10, POR 2014-2020
Subm sura:
Regenerarea şi revitalizarea zonelor urbane (modernizare spa ii publice, reabilitare cl diri/terenuri abandonate, centre istorice etc.)
Acțiuni:
Pregatirea unui pachet de proiecte aferente Axei prioritare 4, POR 2014-2020,
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017-2020
Obiectiv tematic (OT) 6

CAPITOLUL TURISM
M sura:
Guvernul sus ine înfiin area unui Centru na ional de înv
profesional a for ei de munc în domeniul turismului

mânt şi reînfiin area şcolilor de meserii, inclusiv a celor postliceale pentru formarea

Acțiuni:
Programul" Şcoli de Arte şi Meserii"

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
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2017

II.

4.2
4.3
4.4
4.5

III.

4.6

IV.
4.7
4.8

V.
4.9
4.10

5.
I.
5.1
5.2

II.

5.3

M sura:
Guvernul sus ine promovarea României ca destina ie turistic în concordan
noastre, ale Uniunii Europene şi ale tendin elor mondiale în domeniu
Acțiuni:
Dotarea/Reabilitarea cl dirii Castel Rhédey, Ora Sângeorgiu de P dure,
nominalizat monument istoric
Amenajarea parcului Rhedey
Organizarea unor evenimente: Parada Baloanelor cu Aer Cald i Festivalul
„Afinelor” din Câmpu Cet ii
3 proiecte derulate cu finan are din fonduri nermabursabile i ac iuni de
dezvoltare a turismului în jude ul Mure - 2 proiecte propuse

cu obiectivele şi priorit ile generale de dezvoltare ale

Prim ria Ora ului Sângeorgiu de P dure

2017

Prim ria Ora ului Sângeorgiu de P dure

2018

Prim ria Comunei Eremitu

2017

Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017

rii

M sura:
Guvernul sus ine dezvoltarea şi reabilitarea re elelor de utilit i publice în zonele turistice existente şi în cele ce urmeaz a fi dezvoltate din
punct de vedere turistic
Acțiuni:
Reabilitare i modernizare infrastructur „Focurile ve nice”- obiectiv turistic
neexploatat referitor la gazul metan

Prim ria Ora ului S rma u

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Ora ului Sovata

2017-2020
În func ie de finan are

Prim ria Municipiului Sighi oara
Prim ria Municipiului Sighi oara

2017
2017

M sura:
Guvernul sus ine Programul "Primul Centru de Agrement"

Acțiuni:
Ini ierea unor investitii pentru “Complexul de Agrement şi Sport Week-end II”
Amenajare baz de agrement în Sovata

M sura:
Inventarierea şi evaluarea investi iilor nefinalizate din fonduri europene şi guvernamentale; asigurarea fondurilor pentru finalizarea
investi iilor care reprezint certitudini pentru dezvoltarea turismului în zona respectiv
Acțiuni:
Restaurare, consolidare Turnul cu Ceas
Restaurare tronsoane din zidul Cet ii din Sighi oara

CAPITOLUL POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM
M sura:
Schem de ajutor de stat pentru start-up-uri: Romania Start-up Nation

Acțiuni:
Informarea mediul de afaceri despre Schema de ajutor: Romania Start-up Nation
prin întâlniri de lucru, conferin e şi mass media
Implementarea tehnic şi financiar a schemei de ajutor: Romania Start-up
Nation

M sura:
Program pentru sprijinirea interna ionaliz rii

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii i
Coopera ie Tîrgu-Mure
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii i
Coopera ie Tîrgu-Mure

Acțiuni:
Organizarea de evenimente, programe de intâlniri şi contacte cu parteneri
potentiali din tara si din strainatate, dezvoltarea gamei de servicii suport de
informare si consiliere privind mediul local de afaceri, climatul investitional,
consultan juridica, economica, financiara, comerciala, servicii complete si

Camera de Comer i Industrie Mure
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2017
2017

Permanent 2017

5.4

5.5

6.
I.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

operative pentru infiintarea societatilor comerciale si inregistrarea modificarilor
ulterioare.
Mediatizarea si diseminarea operativa a oportunitatilor de finantare accesibile
operatorilor economici din fonduri europene sau de la bugetul de stat. Servicii
de consiliere si asistenta pentru intocmirea de proiecte de finantare.
Servicii suport pentru dezvoltarea si internationalizarea afacerilor: punerea la
dispozitia operatorilor economici a standardelor internationale, europene si
romanesti, pe domenii de activitate (in baza Conventiei de colaborare cu ASRO Asociatia de Standardizare din Romania), popularizarea si dezvoltarea
serviciilor de mediere si arbitraj comercial intern si international, intocmirea de
rapoarte de evaluare a afacerilor etc.

Camera de Comer i Industrie Mure

Permanent 2017

Camera de Comer i Industrie Mure

Permanent 2017

CAPITOLUL POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTI IEI SOCIALE
M sura:
Stimularea cre rii de noi locuri de munc
Acțiuni:
Sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea cresterii
sanselor de ocupare a acestora, si asigurarea accesului somerilor la masurile
active: informarea si consilierea profesionala; medierea muncii; formarea
profesionala; evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobindite pe
alte cai decit cele formale; consultanta si asistenta pentru inceperea unei
activitati independente sau pentru initierea unei afaceri; completarea veniturilor
salariale ale angajatilor; stimularea mobilitatii fortei de munca.
Acordarea de servicii de preconcediere persoanelor ce urmeaza sa fie
disponibilizate si facilitarea tranzitiei catre un nou loc de munca sau
reorientarea profesionala prin cursuri de formare in vederea diminuarii riscului
de somaj prelungit sau inactivitate.
Facilitarea contactului dintre angajatori si persoanele aflate in cautarea unui
loc de munca – organizarea a cel putin doua burse a locurilor de munca (bursa
generala a locurilor de munca si bursa locurilor de munca pentru absolventii de
invatamint), asigurind integrarea socio-profesionala a somerilor conform
cerintelor angajatorilor.
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munc a şomerilor şi crearea de
noi locuri de munc prin: subven ionarea locurilor de munc ; acordarea unor
facilit i.
Azilul de noapte-M suri care intr în sfera activit ilor de mentorat, asisten
pentru c utarea unui loc de munc , pentru continuarea educa iei i a form rii
profesionale, precum i sprijin pentru locuin , transport, servicii de îngrijire a
copiilor i de îngrijire medical sau de recuperare.
Informarea viitorilor absolventi cu privire la oportunitatile si riscurile pe piata
muncii (prevenirea muncii la negru si a migratiei ilegale, etc.) si facilitarea
inscrierii in evidentele AJOFM dupa absolvire, in cazul in care nu si-au gasit un
loc de munca; AJOFM va organiza campanii de informare in unitatile scolare
de nivel preuniversitar, in rândul elevilor aflati in anii terminali de studii.
Sprijinirea elevilor si studentilor pentru a se incadra in munca, pe perioadele
vacantelor in vederea asigurarii unei atitudini active fata de munca, precum si a
legaturii cu experienta dobindita la locul de munca.

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Bursele locurilor de munca se vor
desfasura conform calendarului comunicat
de ANOFM

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

6.17

6.18

6.19

Sporirea sanselor de ocupare pe piata muncii a persoanelor din grupurile
vulnerabile cum sânt: persoanele de etnie rom , persoane cu dizabilitati,
persoane eliberate din detentie, etc.
Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare
sociala prin: acompaniament social personalizat; activitati de informare si
promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in rindul
angajatorilor; subventionarea locului de munca.
Autorizarea furnizorilor de formare profesional a adul ilor
Sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea cresterii
sanselor de ocupare a acestora, si asigurarea accesului somerilor la masurile
active: prima de relocare.
Organizarea şi desf şurarea S pt mânii Europene de Securitate şi S n tate în
Munc sub egida Agen iei Europene pentru Securitate şi S n tate în Munc –
Locuri de munc s n toase pentru toate vârstele.
Campanie na ional de control privind respectarea prevederilor legale în ceea
ce prive te instruirea i informarea lucr torilor.
Campanie na ional privind implementarea în sistemul de înv mânt a
proiectului „Valen e culturale în domeniul securit ii şi s n t ii în munc ”.
Campanie na ional privind verificarea modului în care angajatorii previn
c derile de la în l ime în antierele temporare i mobile.
Campanie na ional de supravegherea pie ei produselor industriale din
domeniul de competen al Inspec iei Muncii, conform programului sectorial
pentru anul 2017, coordonat de c tre Comisia European .
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de munc nedeclarat în
domenii susceptibile utiliz rii frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor:
construc ii, prelucrarea şi conservarea c rnii/peşte şi a produselor din
carne/peşte şi comercializarea acestora, fabricarea produselor de brut rie şi a
produselor f inoase, depozitarea şi comercializarea produselor cerealiere şi a
produselor de panifica ie, fabricarea şi comercializarea produselor lactate,
fabricarea b uturilor alcoolice şi r coritoare, industria lemnului, comer cu
ridicata şi cu am nuntul, paz , unit i care desf şoar activit i în sta iuni
montane şi de pe litoral, unit i care desf şoar activitate pe timpul nop ii
(restaurante, baruri, cluburi, discoteci, jocuri de noroc, unit i de comer cu
program non-stop, unit i distribu ie carburant), colectarea şi reciclarea
deşeurilor nepericuloase, între inerea şi repararea autovehiculelor, alte prest ri
de servicii.
Campanie privind verificarea modului în care angajatorii respect prevederile
O.G. nr.25/2014 privind încadrarea în munc şi detaşarea str inilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind
regimul str inilor în România, cu modific rile şi complet rile ulterioare.
Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a
prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activit i cu caracter
ocazional desf şurate de zilieri, cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi a
normelor de aplicare a acesteia.

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Mureş, Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Mureş, Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş,
reprezentan i ai sindicatelor şi patronatelor

Permanent

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III
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6.20

6.21

6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29

6.30

6.31
6.32
6.33

II.
II.1

6.34

6.35

Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a
prevederilor legale privind registrul general de evident a salaria ilor.
Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale
privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi
transmiterea în registrul general de eviden a salaria ilor, a contractelor
individuale de munc cu timp par ial.
Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc si a
m surilor de combatere a stresului la locurile de munc .
Ac iune de con tientizare i control cu privire la utilizarea corect a produselor
cu con inut de silice cristalin .
Ac iune de verificare a respect rii prevederilor legale privind securitatea şi
s n tatea în munc la desf şurarea activit ilor cu articole pirotehnice.
Inspec ii privind verificarea m surilor stabilite prin procesele verbale de
cercetare a evenimentelor.
Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc din
întreprinderi mici (10 - 49 lucr tori).
Ac iune de informare privind consultarea lucr torilor şi de verificare a
organiz rii şi func ion rii comitetelor de securitate şi s n tate în munc .
Ac iune de instruire a inspectorilor de munc cu atribu ii în domeniul
supravegherii pie ei din inspectoratele teritoriale de munc cu privire la
prevederile noilor acte normative specifice.
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Codului Muncii Legea nr.53/2003, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare.
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile O.G. nr.25/2014
privind încadrarea în munc şi detaşarea str inilor pe teritoriul României şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul
str inilor în România, cu modific rile şi complet rile ulterioare.
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi b rba i, republicat .
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile legale privind
registrul general de eviden a salaria ilor.
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Legii nr. 52/2011,
privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf şurate de zilieri, cu
modific rile şi complet rile ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia.

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III -IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III-IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III - IV

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Mure

Permanent

M sura:
Şanse reale pentru tineri

Subm sura:
Implementarea programului Garan ia pentru Tineret
Acțiuni:
Oferirea de oportunitati de ocupare si de dezvoltare profesionala tinerilor
someri, prin integrarea in programe de formare profesionala, includere in
programe de ucenicie la locul de munca sau de efectuare a stagiului pentru
absolventii de invatamint superior si plasarea pe locuri de munca vacante.
Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a tinerilor cu vârsta
cuprinsa intre 16 si 24 de ani si crearea de noi locuri de munca prin:
subventionarea locurilor de munca.
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II.2

6.36

III.
III.1

6.37
6.38
6.39
6.40
6.41

IV.
6.42
6.43
6.44
6.45
6.46

Subm sura:
Introducerea unei prime care s stimuleze înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (SPO), acordat în cuantum unic, raportat la valoarea indicatorului social de referin
Acțiuni:
Sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea cresterii
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
Permanent
sanselor de ocupare a acestora, si asigurarea accesului somerilor la masurile
Mure
active: prima de activare.

M sura:
Dialog social şi parteneriat

Subm sura:
Intensificarea la nivel institu ional a dialogului social, prin implicarea partenerilor sociali şi a societ ii civile în actul decizional
Acțiuni:
Implicarea activa a Consiliului Consultativ al AJOFM Mures in implementarea
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
si realizarea masurilor prevazute in ocuparea fortei de munca.
Mure
Implicarea atenta a partenerilor sociali in comisiile de autorizare a furnizorilor
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
de formare profesionala, astfel încât meseriile pentru care se autorizeaza sa fie
Mure
necesare pe piata muncii.
Asigurarea dialogului social tripartit la nivelul jude ului Mure
Institu ia Prefectului – Jude ul Mure
Organizarea unor sesiuni de dezbateri publice privind Strategia Integrat de
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Dezvoltare Urban şi Planul de Mobilitate Urban
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Legii dialogului
Inspectoratul Teritorial de Munc Mure
social nr. 62/2011, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare.

Acțiuni:
Modernizare cl dire C min pentru persoane vârstnice S rma u
Eficientizarea activit ii de solu ionare a cererilor de înscriere la pensie şi a
altor drepturi care se acord beneficiarilor.
Revizuirea standardelor de timp pentru solu ionarea unei cereri:
 reducerea num rului de cereri solu ionate peste termenul legal;
 reducerea timpului mediu de solu ionare a cererilor.
Acordarea de audien e, în vederea clarific rii unor aspecte rezultate din
neîn elegerea reglement rilor în vigoare referitoare la stabilirea drepturilor .
Acordarea în termenul legal a drepturilor de asigur ri sociale cuvenite
lucr torilor migran i, dup întreprinderea demersurilor intermediare necesare
complet rii dosarelor de pensie interna ional .

M sura:
Incluziune social şi reducerea s r ciei

6.47

Acțiuni:
Elaborarea unui studiu la Azilul de Noapte privind monitorizarea şi evaluarea
politiilor de incluziune social
Program informatic privind promovarea grupurilor vulnerabile

VI.
VI.1

Permanent
2017
2017
Trim. III-IV

M sura:
Via decent pentru pensionari

V.

6.48

Permanent

M sura:
Sprijin pentru familii şi copii

Prim ria Ora ului S rma u

2017

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , ONG-uri

2017-2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , ONG-uri

2017

Subm sura:
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6.49

6.50
6.51
6.52
6.53
VI.2

6.54

VII.
VII.1

6.55
6.56
6.57
6.58
VII.2

6.59

VIII.

Promovarea unor mecanisme de sprijin a p rin ilor şi de asigurare a unui echilibru între via a de familie şi cea profesional , implementare 2017 - 2020
Acțiuni:
Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Asigurarea punerii în plat în termen legal a tuturor drepturilor solicitan ilor de
Mureş, Direc ia General de Asisten Social şi
presta ii sociale de care poate beneficia fiecare familie sau persoan , prin
Permanent
Protec ia Copilului Mureş, Inspectoratul Şcolar
înregistrarea, stabilirea drepturilor şi culegerea dosarului în termen legal
Jude ean Mureş, prim rii din jude ul Mureş
Control şi îndrumare metodologic c tre unele ONG-uri care înfiin eaz
Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Permanent
şi administreaz unit i de asisten social
Mureş, Asocia ii şi Funda ii
Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Desf şurarea de ac iuni de control
Permanent
Mureş, persoane fizice şi juridice, ONG-uri
Institu ia Prefectului – Jude ul Mure , alte institu ii
Derularea în jude ul Mure a programelor guvernamentale
2017
publice i autorit i publice locale din jude ul Mure
Programul ''Şcoala p rin ilor''
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , ONG-uri
2017
Subm sura:
Elaborarea, în parteneriat stat - asocia ii de familii, a unui plan pentru construc ia şi utilizarea eficient de locuin e sociale destinate familiilor dezavantajate (f r ad post,
având printre membri persoane cu dizabilit i etc.), inclusiv valorificarea locuin elor abandonate, implementare 2018 - 2020
Acțiuni:
Ini ierea unui Program de sustinere Azilul de noapte (persoanele f r ad post,
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017
persoane cu dizabilit i)

M sura:
Servicii sociale de calitate

Subm sura:
Stabililirea unor mecanisme moderne, adaptate realit ilor obiective, de finan are a serviciilor sociale realizate de c tre furnizorii priva i de servicii sociale
Acțiuni:
Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Acreditarea furnizorilor publici şi priva i de servicii sociale din domeniul
Mureş, reprezentan i ai institu iilor publice şi private
Permanent
protec iei copilului
din domeniul asisten ei sociale
Acordarea de subven ii şi finan area asocia iilor şi funda iilor care activeaz în
Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Permanent
domeniul asisten ei sociale
Mureş, Asocia ii şi Funda ii
Îmbun t irea Serviciului de asisten socio-medical la domiciliu în cazul
persoanelor vârstnice i bolnave prin parteneriat cu Funda ia Cre tin
Prim ria Ora ului S rma u
2017
„Diakonia” Filiala Tîrgu Mure
Derularea în colaborare cu Asocia ia Caritas Alba-Iulia a programului de
Prim ria Comunei incai, Asocia ia Caritas Alba-Iulia
2017
îngrijire la domiciliu privind acordarea unor servicii socio-sanitare
Subm sura:
Dezvoltarea şi implementarea unui program na ional privind formarea profesional a personalului din domeniul asisten ei sociale şi asigurarea în fiecare localitate a cel pu in
unui asistent social cu norm întreag , implementare 2017 - 2020
Acțiuni:
Program anual de instruire -Cursuri de perfec ionare asisten i sociali
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017

M sura:
O societate f r bariere pentru persoanele cu dizabilit i
Acțiuni:

6.60

Ini ierea unui Program finantat în parteneriat cu Fundatia ALPHA Transilvan

6.61

Program anual de instruire-Cursuri de perfectionare de asistent personal

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , Funda ia Alpha
Transilvan
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
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2017
2017

6.62
6.63

7.
I.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

II.

Programul Opera ional Ajutorarea persoanelor defavorizate (Beneficii sociale)
Consultarea şi p strarea leg turii permanente cu parteneriate. Program, pentru
sus inerea persoanelor cu dizabilit i, numit "Atrium"

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , Funda ia Alpha
Transilvan

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCA IEI
M sura:
Pachetul social garantat pentru educa ie

Acțiuni:
Program-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru pre colarii şi elevii
din 50 de unit i de înv mânt preuniversitar de stat conform OUG nr. 72/2016.
Sprijinirea unit ilor de înv mânt în vederea acces rii de fonduri europene
prin proiecte de reabilitare a infrastructurii colare
Târg de arte şi meserii
Program de dot ri ateliere şi laboratoare la 10 unit i şcolare
Reabilitare retele termice, ap - canal la 5 unit i de înv mânt
Reabilitare Baz Sportiva la Liceul "Szasz Adalbert"
Initiere documentatii tehnice în vederea ob inerii autoriza iilor ISU
Reabilitare/modernizare/extindere/dotare unit i de înv mânt în localit i din
mediul urban: S rma u, Sângeorgiu de P dure, Miercurea Nirajului, Sighi oara,
Târn veni, Ludu
Construire noi unit i de înv mânt în S rma u, Sovata, Ludu

2017
2017

Inspectoratul colar Jude ean Mure , Liceul
Tehnologic Band
Inspectoratul colar Jude ean Mure , unit ile de
înv mânt din jude
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

Octombrie-noiembrie 2017
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Prim riile nominalizate

În func ie de finan are

Prim riile nominalizate

În func ie de finan are

Inspectoratul colar Jude ean Mure , unit ile de
înv mânt pre colar
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

M sura:
Dezvoltarea sistemului de educa ie timpurie

2017
2017-2020

Acțiuni:
7.10

Programul ”Fiecare Copil în Gr dini ”

7.11

Construc ia unei creşe noi în municipiul Tîrgu Mure

III.
7.12

7.13

7.14

7.15
7.16
7.17

IV.

M sura:
Programe de antreprenoriat de la şcoala primar pân la universit i
Acțiuni:
Extinderea sistemului informatic integrat al universitatii (University
Management System) cu module noi
Derularea concursurilor: ”Drumul spre meserie prin chimie”; Olimpiade
jude ene - disciplinele din aria curricular „TEHNOLOGII” pe domenii de
specialitate; Olimpiada Na ional -Industrie alimentar i Analiza produselor
alimentare
Realizarea de inspec ii tematice i generale care au ca obiectiv principal
îndrumarea i consilierea conducerii, a cadrelor didactice pentru identificarea
celor mai bune solu ii în interesul educational al elevului, în vederea promov rii
unui înv mânt de calitate
coala de Arte i Meserii modernizare i reabilitare integral ateliere-Liceul
Tehnologic Electromure ”
Program de dot ri ateliere şi laboratoare la 10 unit i şcolare
Reabilitare/Modernizare/Extindere Gimnaziul Alexandru Ioan Cuza

Universitatea de Medicin

M sura:

i Farmacie Tîrgu Mure

2017-2019

Decembrie 2017

Inspectoratul colar Jude ean Mure , unit ile de
înv mânt din jude

2017

Inspectoratul colar Jude ean Mure , inspectorii
colari, directorii/directorii adjunc i, cadrele didactice
din unit ile de înv mânt

Pe tot parcursul anului colar

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017-2019

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017-2019
2017-2019

16
RO540026 Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211 int. 1121/fax: 0265-260380
e-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro, web: www.prefecturamures.ro

Profesori motiva i şi bine preg ti i

7.18

7.19
7.20

V.

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

Acțiuni:
Revizuirea Metodologiei proprii de ocupare a posturilor didactice si de
cercetare. Promovarea cadrelor didactice pe criterii clare de competen , pe
evaluarea riguroas a calit ii activit ii acestora; l rgirea bazei piramidei cu
personal didactic tân r
Preg tirea cadrelor didactice în vederea sus inerii concursului na ional de
titularizare în înv mânt
Contractarea i implementarea celor 2 proiecte POCU depuse la termenul limit
de 14 decembrie 2016.

Acțiuni:
Competi ia de granturi interne UMF Tg Mures;
Premierea cercet rii
Burse UMF Tg Mures pentru doctoranzi
Continuarea sus inerii financiare a activit ilor de cercetare care aduc beneficii
în ierarhizare şi care duc la creşterea calit ii resursei umane. Sus inerea
financiar din veniturile proprii ale universit ii, a particip rii cadrelor
didactice la conferin e interna ionale, a public rii de articole în reviste cotate ISI
cu factor de impact, de lucr ri indexate ISI Proceedings, lucr ri indexate în baze
de date interna ionale recunoscute.
Eviden ierea rezultatelor excep ionale în cercetarea ştiin ific prin acordarea
diplomelor de excelen ştiin ific pentru performan e în activitatea de cercetare
ştiin ific şi a granturilor anuale cadrelor didactice cu rezultate semnificative în
domeniile lor de cercetare.
Coagularea temelor de cercetare pe colective de cadre didactice astfel încât
activitatea de cercetare s fie efectuat în colective de cercetare şi nu individual.
Universitatea sprijin material şi moral temele de cercetare care sunt în
concordan cu strategia de creştere a gradului de ierarhizare a universit ii şi a
domeniilor de studii.
Depunerea de proiecte didactice/de cercetare cu finan are na ional /european .
Depunerea de proiecte finan ate de c tre CNFIS pentru dezvoltarea
institu ional .
Încurajarea/sus inerea tinerilor cercet tori în depunerea de proiecte de
cercetare adresate acestora în vederea dezvolt rii carierei profesionale.
Organizarea de conferin e cu larg vizibilitate interna ional .

VI.

M sura:
Cet eni activi pe pia a muncii

7.28

i Farmacie Tîrgu Mure

Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Jude ean Mure
Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Jude ean Mure

M sura:
Cadre didactice şi cercet tori de vârf

7.26

7.27

Universitatea de Medicin

Universitatea de Medicin

Acțiuni:
Evaluarea tuturor absolven ilor promo iei 2016/2017 de c tre Biroul de
consiliere i orientare în cariera
Organizarea de întâlniri cu angajatorii care sunt principalii beneficiari ai
rezultatelor activit ii universitare, cu scopul adapt rii planurilor de înv mânt
la cerin ele mediului socio-economic şi a creşterii inser iei absolven ilor pe pia a

i Farmacie Tîrgu Mure

Septembrie 2017

Iulie 2017
În func ie de rezultatul evalu rii i
semnarea contractelor de finan are

Decembrie 2017

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure

Decembrie 2017

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure

Decembrie 2017

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure

Octombrie 2017

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure , alte
universit i, agen i economici, autorit i ale
administra iei publice locale

Decembrie 2017

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure , alte
universit i

Decembrie 2017

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Decembrie 2017

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure , agen i
economici

Decembrie 2017
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7.29

VII.
7.30
7.31

7.32

7.33

VIII.
VIII.1

7.34

7.35

muncii.
Adaptarea continu a ofertei de specializ ri la cerin ele mediului socioeconomic şi acordarea ei cu cadrul calific rilor superioare şi cu nivelul
obiectivului general al universit ii – de creştere a nivelului de ierarhizare a
universit ii şi a domeniilor de studii.

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure , agen i
economici

Septembrie 2017

M sura:
Infrastructur modern , mijloace didactice adecvate, care utilizeaz tehnologiile inform rii şi comunic rii

Acțiuni:
Completarea platformei de e-learnind a UMF Tg. Mures cu noi depozite online
si continuturi
Modernizarea laboratoarelor de licen a din Cl direa principal a UMF Tg.
Mures
Reducerea birocra iei şi eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru
personalul didactic în domeniul educa ional prin folosirea tehnologiilor moderne
bazate pe IT. Generalizarea utiliz rii sistemului DMS (Document Management
System) prin identificarea tuturor fluxurilor de informa ii şi prin introducerea
semn turii electronice pentru validarea legal a documentelor.
Reabilitare/Modernizare unor unit i de înv mânt

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Decembrie 2017

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Octombrie 2017

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure

Decembrie 2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017-2019

M sura:
Creşterea particip rii la educa ie de calitate de la creş pân la absolvirea unei forme de înv
tranzi ia c tre înv mântul universitar
Subm sura:
Prevenirea şi combaterea violen ei în şcoli
Acțiuni:
Implementarea proiectelor i campaniilor de prevenire a consumului de droguri
în mediul colar:
- Proiectul na ional „Mesajul meu antidrog”.
-În cadrul programului Ministerului Educa iei Na ionale „Să ştii mai multe să
fii mai bun” organizarea de activit i de informare a elevilor.
-Campania de marcare a Zilei Mondiale fără Tutun
-Campania de marcare a Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Traficului si
Consumului Ilicit de Droguri.
-Campania de marcare a Zilei Naţionale fără Tutun.

Implementarea Strategiei Jude ene Antidrog pentru perioada 2013 - 2020 şi a
Planului s u de ac iune:
-activit i de prevenire a consumului de droguri (în şcoal , familie, comunitate).
-servicii de asisten medical , psihologic şi social pentru consumatorii de
droguri.
-colectare de date privind fenomenul local al consumului şi traficului ilicit de
droguri.

mânt care s asigure acces pe pia a muncii sau

Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog
Mure , Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş; Direc ia
de S n tate Public a Jude ului Mureş; Direc ia
Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş; Casa de
Cultur a Studen ilor Târgu Mureş;
Palatul copiilor Tîrgu Mure ; Direc ia General de
Asisten Social şi Potec ia Copilului Mureş

Decembrie 2017

Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog
Mure , Institu ia Prefectului Mure , Consiliul Jude ean
Mure , institu ii publice locale, Inspectoratul de Poli ie
al Jude ului Mureş; Inspectoratul Şcolar Jude ean
Mureş; Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mureş;
Brigada de Combatere a Criminalit ii Organizate
Târgu Mureş; Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de
Criminalitate Organizat şi Terorism – Serviciul
Teritorial Târgu Mureş; Direc ia Jude ean pentru
Sport şi Tineret Mureş; Inspectoratul Jude ean de
Jandarmi Mureş; Agen ia Jude ean pentru Ocuparea
For ei de Munc Mureş; Penitenciarul Târgu Mureş;
Casa de Cultur a Studen ilor Târgu Mureş; Direc ia

Decembrie 2017

18
RO540026 Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211 int. 1121/fax: 0265-260380
e-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro, web: www.prefecturamures.ro

7.36

Extinderea programelor care pun accent pe educa ia adul ilor

IX.

M sura:
Creşterea particip rii în înv

7.37
7.38
7.39

X.

7.40

7.41

7.42

XI.
7.43
7.44

XII.
7.45
7.46

General de Asisten Social şi Potec ie a Copilului
Mureş; Spitalul Clinic Jude ean de Urgen Târgu
Mureş; Spitalul Clinic Jude ean Mureş. Structuri ale
societ ii civile.
Inspectoratul colar Jude ean Mure , conducerea
unit ilor de înv mânt, cadre didactice

Pe tot parcursul anului colar

mântul universitar, concomitent cu îmbun t irea calit ii şi relevan ei acestuia

Acțiuni:
Asigurarea studentilor din categoriile dezavantajate, accesul la forme de sprijin
material (burse, locuri în c mine, etc.)
Evalu ri ARACIS ale unor programe de studii din cadrul UMF Tg.Mures
Creşterea ofertei de discipline op ionale şi facultative adresate studen ilor,
vizând îmbun t irea şi extinderea preg tirii lor informatice (ECDL, Academia
CISCO, Academia ORACLE etc.) şi a cunoaşterii a cel pu in dou limbi str ine
de circula ie interna ional .

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Noiembrie 2017

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Septembrie 2017

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure

Septembrie 2017

M sura:
Înt rirea prestigiului interna ional al universit ilor româneşti

Acțiuni:
M rirea vizibilit tii UMF Tg.Mures în mediul interna ional prin participarea la
târguri educationale si atragerea de studenti la programele de studii în
lb.engleza (early admission)
Încheierea de noi parteneriate cu universit i de prestigiu din domeniile medical
si farmaceutic
Extinderea utilizarii metodelor de predare de tip Case-based Teaching i
Problem-based Learning
Realizarea demersurilor pentru interna ionalizarea curriculei, compatibilizarea
şi creşterea vizibilit ii externe a programelor de studii. Demararea activit ilor
de acreditare de programe de studii în limbi de circula ie interna ional
(englez , francez , italian ).

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Iulie -Decembrie 2017

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Decembrie 2017

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mure , alte
universit i

Septembrie 2017

M sura:
Excelen a în educa ie

Acțiuni:
Acordarea de locuri la doctorat efilor de promo ie
Acordarea de burse de excelenta in cercetarea stiintifica pentru studenti
Promovarea elevilor cu aptitudini matematice prin dezvoltarea Centrului de
Excelen ”Otilia Stan”.

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Inspectoratul colar Jude ean Mure , profesori de
specialitate, elevi

M sura:
Înv area pe tot parcursul vie ii

Acțiuni:
Acordarea de burse ERASMUS pentru cadre didactice i cadre didactice
auxiliare
Organizarea de cursuri de fomare continu pentru dezvoltarea competentelor
antreprenoriale si manageriale, pentru obtinerea de competente solicitate pe
piata muncii, pentru implementarea standardelor internationale de calitate,

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Camera de Comer i Industrie Mure
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Septembrie 2017
Pe tot parcursul anului colar

Septembrie 2017
Permanent 2017

7.47

7.48
7.49
7.50

7.51
7.52
7.53

7.54

XIII.
7.55

8.
I.
I.1

8.1

9.
I.
9.1
9.2

mediu, sanatate si securitate în munc etc.
Diversificarea ac iunilor metodice şi de formare continu a personalului
didactic, pentru a generaliza aplicarea metodelor active şi interactive de
înv are, pentru centrarea curriculumului pe formarea de competen e relevante
pentru pia a muncii.
Derularea programelor de formare continu acreditate şi avizate, conform
calendarelor de desf şurare a acestora.
Acreditarea de noi programe de formare pe baza nevoilor identificate.
Dezvoltarea competen elor profesionale ale cadrelor didactice: managementul
carierei, orientare colar i profesional .
Organizarea de activit i metodice, culturale i tiin ifice:
Conferin e, simpozioane
Work-shop-uri
Stimularea utiliz rii de c tre cadrele didactice din jude a platformelor
educa ionale create în scop de larg informare şi cunoaştere în cadrul
programelor de formare continu derulate prin Casa Corpului Didactic Mureş şi
pe plan na ional
Dezvoltarea i implementarea SCMI i a transparen ei decizionale
Intensificarea activit ilor de consiliere în carier şi dezvoltare profesional .
Dezvoltarea competen elor profesorilor selec iona i ca metodi ti ai
Inspectoratului colar Jude ean Mure
Contractarea i implementarea proiectului Erasmus Plus, KA1 depus la termenul
limit de 02.02.2017. Stabilirea unor noi parteneriate în vederea acces rii altor
proiecte Erasmus plus.

M sura:
Valorificarea poten ialului absolven ilor de înv

Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Jude ean Mure

Permanent 2017

Casa Corpului Didactic Mure ,

Permanent 2017

Casa Corpului Didactic Mure

Decembrie 2017

Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Jude ean Mure , Universitatea „Petru Maior”
Tîrgu Mure

Permanent 2017

Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Jude ean Mure

Permanent 2017

Casa Corpului Didactic Mure

Iulie 2017

Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Jude ean Mure

Permanent 2017

Casa Corpului Didactic Mure , Colegiul Na ional Al.
Papiu Ilarian, Colegiul Na ional Unirea, Liceul Teoretic
Joseph Haltrich Sighi oara

În func ie de rezultatul evalu rii i
semnarea contractelor de finan are

mânt superior şi cercet torilor din diaspora

Acțiuni:
Acordarea de Burse din fonduri proprii UMF Tg Mures pentru doctoranzi

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Noiembrie 2017

CAPITOLUL CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE
M sura:
Creşterea vizibilit ii activit ilor ştiin ifice

Subm sura:
Alocarea de resurse financiare sporite pentru subven ionarea literaturii tehnico-ştiin ifice şi pentru a asigura accesul na ional nediscriminatoriu la resurse electronice de
informare-documentare prin contracte interna ionale
Acțiuni:
Încheierea de contracte pentru resurse electronice de informare i abonamente
Universitatea de Medicin i Farmacie Tîrgu Mure
Decembrie 2017
la publica ii de specialitate prin biblioteca UMF Tg. Mure

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL S N T II
M sura:
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unit ților sanitare
Acțiuni:
Ac iuni de inspec ie privind func ionarea unit ilor sanitare cu paturi, controlul
tuturor furnizorilor de servicii medicale
Efectuarea lucr rilor de reabilitare şi dotare a cl dirilor dispensarului uman din
S rma u i a spitalului or enesc din Sângeorgiu de P dure

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure

Lunar

Prim riile nominalizate

În func ie de finan are
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9.3
9.4

II.

9.5
9.6
9.7

III.

9.8

IV.

9.9

V.

9.10

VI.

Investi ii Spitalul Clinic Judetean Mure
Investi ii i repara ii Spitalul Municipal "Ghe. Marinescu" Târn veni

Consiliul Jude ean Mure
Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017
31.12.2017

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure

Permanent

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure

Semestrial

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure

Permanent

M sura:
Înt rirea programelor de preven ie prin introducerea obligativit ii ca orice proiect de reabilitare de şcoal s includ şi reabilitarea
cabinetului medical şcolar sau de medicin dentar , inclusiv acoperirea deficitului de personal, aprovizionarea cu medicamente şi dotarea cu
aparatur medical specific serviciilor medicale oferite
Acțiuni:
Îndrumarea tehnic şi metodologic a cabinetelor medicale şcolare şi/sau de
medicin dentar
Ac iuni de inspec ie privind func ionarea unit ilor de înv mânt, cabinete
colare, cabinete de medicin dentar colare
Dot ri cabinete medicale, aparatur , mobilier, etc.

M sura:
Creşterea capacit ii de screening pentru depistarea bolilor netransmisibile cu impact asupra s n t ii publice: cancer de col uterin, cancer
mamar, cancer colo rectal, cancer prostate, cancer pulmonar, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli pulmonare cronice
Acțiuni:
Monitorizarea activit ilor cuprinse în
netransmisibile

Programele na ionale de boli

M sura:
Creşterea capacit ii de screening neonatal pentru depistarea malforma iilor congenitale, riscului genetic, erorilor înn scute de metabolism,
deficien elor senzoriale şi fibrozei chistice: screening puls oximetrie, screening genetic , fibroz chistic

Acțiuni:
Monitorizarea modului de implementare a Programului na ional de s n tate a
femeii şi copilului

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure

Permanent

M sura:
Creşterea capacit ii de screening a bolilor infec ioase transmisibile (inclusiv cu transmitere sexual ): hepatit , HIV, tuberculoz
Acțiuni:
Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile
în vederea implement rii m surilor de limitare a r spândirii acestora.
Programul na ional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile
prioritare.

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei
Bals, Unit i sanitare ambulatorii i cu paturi din jude ,
din sistemul public şi privat.

31.12.2017
În caz de apari ie a evenimentului

M sura:
Elaborarea, finan area, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea consulta iilor
obligatorii pentru copii de vârsta 5 - 9 ani prin re eaua de medicin şcolar sau prin cabinetele de medicin . Dezvoltarea cabinetelor medicale
şcolare
Acțiuni:

9.11

Evaluarea st rii de s n tate a copiilor şi tinerilor.

9.12

Promovarea s n t ii şi educa ie pentru s n tate

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş, coli din jude ul
Mure , Cabinete Medicale Individuale, Cabinete
medicale şcolare, INSP Bucureşti, CRSP Cluj Napoca
Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
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Trimestrial şi la nevoie

Permanent

Mureş, Crucea Roşie filiala Mureş, Liga Studen ilor
Mureş, Prim riile din jude , Organiza ia Salva i Copii,
Asocia ia Medicilor de Medicin Şcolar , Asocia ia
Eldad,Funda ia Al turi de Voi – Centrul Mureş,
Asocia ia Benone, Asocia ia Pro Karma, Funda ia
Creştin Rhema, Asocia ia Pensionarilor Mureş

VII.

M sura:
Program na ional prin care, pentru fiecare boal , fiecare pacient va avea la dispozi ie un medicament gratuit pentru afec iunea sa. Majorarea
pragului pentru medicamente compensate de la 700 la 900 de lei, aplicat la toate veniturile.
Acțiuni:

9.13

VIII.

Implementarea ac iunilor ce deriv din aceast m sur care vor reveni Casei de
Asigur ri de S n tate Mure

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Guvernul
României, Ministerul S n t ii, Casa Na ional de
Asigur ri de S n tate

La emiterea ordinului ce reglementeaz
m sura;
De la 1 august 2017

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Guvernul
României, Ministerul S n t ii, Casa Na ional de
Asigur ri de S n tate

La adoptarea actului normativ ce
reglementeaz m sura

M sura:
Introducerea contractelor pentru programele na ionale de tip cost - volum - rezultat
Acțiuni:

9.14

Încheierea contractelor de tip cost-volum-rezultat pentru Programele Na ionale
de S n tate, cu respectarea reglement rilor

IX.

M sura:
Elaborarea şi actualizarea periodic
produc tor

a Catalogului Na ional al Medicamentelor în vederea asigur rii predictibilit ții pentru pacient i

Acțiuni:

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Guvernul
României, Ministerul S n t ii, Casa Na ional de
Asigur ri de S n tate, Agen ia Na ional a
Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale

Periodic – la actualizarea catalogului de
medicamente

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate,
Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor
Medicale

Periodic – la elaborarea catalogului de
dispozitive medicale şi materiale sanitare

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate

La adoptarea actului normativ ce
reglementeaz m sura

9.15

Informarea furnizorilor de servicii medicale i medicamente

X.

M sura:
Elaborarea Catalogului Na ional al Dispozitivelor Medicale şi al Materialelor Sanitare
Acțiuni:

9.16

Informarea furnizorilor de dispozitive medicale i materiale sanitare

XI.

M sura:
Introducerea finan rii programului "Inova ie în s n tate" prin punerea la dispozi ia pacien ilor a celor mai noi metode terapeutice,
biotehnologii cu eficien ridicat şi tratamente din ce în ce mai specializate în vindecarea anumitor maladii, cu un impact semnificativ în
rândul populației i asigurarea tratamentelor pacienților cu boli rare, în vederea cre terii speranței de viaț i a îmbun t țirii calit ții vieții
acestora

9.17

XII.

Acțiuni:
Încheierea de contracte de servicii medicale cu furnizorii de servicii medicale
specializa i în metode i tehnologii inovative

M sura:
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Reglementarea prin lege şi controlul suplimentelor alimentare
Acțiuni:
9.18

Informarea i controlul furnizorilor de servicii medicale i medicamente, precum
i informarea cet enilor – asigura i i neasigura i în ceea ce prive te
reglement rile privind utilizarea suplimentelor alimentare.

9.19

Monitorizarea calit ii şi valorii nutritive a alimentelor (suplimente alimentare,
alimentelor tratate cu radia ii ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine,
minerale şi alte substan e, ape minerale naturale îmbuteliate, continutul de
zaharuri şi gr simi saturate, alimente cu destina ie nutri ional special ,
concentra ia de iod din sarea iodat pentru consumul uman).
Ac iuni de control privind monitorizarea suplimentelor alimentare

9.20

XIII.

XIV.

Încheierea de contracte cu furnizorii de medicamente care s
criteriul aprovizion rii cu medicamente

îndeplineasc

9.23

9.24

9.25

9.26

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure , CRSP
Timişoara, CRSP Iaşi, CRSP Tg.Mureş, INSP Bucureşti,
CRSP Cluj Napoca

Permanent

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure

Semestrial

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate,
Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor
Medicale

În termenul prev zut de actele normative
cu noile reglement ri

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
Ministerul S n t ii, Institutul Na ional de S n tate
Public – CNSCBT, Centrului Regional de S n tate
Public Cluj, autorit i publice locale, furnizorii de
servicii medicale de la nivelul asisten ei medicale
primare din sistem public si privat, unit i sanitare
ambulatorii si cu paturi din judet, din sistemul public şi
privat

Permanent
Conform Calendarului na ional de
vaccinare

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure

31.12.2017

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
Inspectoratul Teritorial de Munc Mureş

31.12.2017

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş,
SC Servicii Tehnice Comunale SA Sovata,
unit ile sanitare din jude

31.12.2017

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
Cabinetele Medicale Individuale,
UAT- uri, INSP/CRSP Cluj-Napoca, Produc tori şi
distribuitori de ap potabil , APM Mureş,
INSP/CNMRMC Bucureşti, Produc tori/importatori

Lunar

M sura:
Dezvoltarea programelor na ionale şi continuarea celor existente prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat la perioada 2015 - 2016
Acțiuni:

9.22

Dup elaborarea actului normativ care
reglementeaz utilizarea suplimentelor
alimentare

M sura:
Asigurarea pie ei cu medicamentele necesare pacientului la momentul nevoii lui
Acțiuni:

9.21

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate,
Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor
Medicale

Programul na ional de vaccinare.
Protejarea s n t ii popula iei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite
prin vaccinare.

Protejarea s n t ii si prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc
ocupa ionali: chimici, fizico-chimici şi biologici
Protejarea s n t ii şi prevenirea îmboln virilor în expunerea la radia ii
ionizante, neionizante şi laser.
Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boal profesional
la nivel na ional
Protejarea s n t ii publice în rela ie cu:
-igiena apei,
-igiena aerului,
-expunerea la contaminan i chimici,
-igiena habitatului uman.
Ac iuni de control şi recoltare probe în cadrul Programului na ional de
monitorizare a factorilor determinan i din mediul de via şi munc

23
RO540026 Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211 int. 1121/fax: 0265-260380
e-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro, web: www.prefecturamures.ro

9.27

produse cosmetice, DSP Buz u; DSP Sibiu;
CSP/DSP Mureş; CRSP Iaşi; CRSP Cluj;
CRSP Timişoara, DSP Ialomi a,
servicii de medicin legal ,
Produc tori/importatori produse biocide,
Unit i sanitare cu paturi publice şi private din jud.
Mureş
Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
produc tori şi distribuitori de ap potabil ,
unit i administrativ-teritoriale

Efectuarea analizelor microbiologice şi a analizelor fizico-chimice din apa
potabil

Permanent

Evaluarea st rii de nutri ie şi a tipului de alimenta ie al popula iei
Evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu
alimentele
Supravegherea şi controlul infec iilor asociate asistentei medicale
şi
monitorizarea utiliz rii antibioticelor şi a antibiotico-rezisten ei
Creşterea calit ii serviciilor medicale în unit ile sanitare cu paturi prin
reducerea riscului la infec ie asociat asistentei medicale

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure , CRSP
Tîrgu Mureş, INSP Bucureşti, CRSP Cluj Napoca

31.12.2017

Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
Centrului Regional de S n tate Public Cluj, Institutul
Na ional de S n tate Public -CNSCBT, unit ile
sanitare publice si private cu paturi din jude

Permanent

9.30

Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente i
dispozitive medicale pentru derularea programelor na ionale

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate

XV.

M sura:
Introducerea unor programe noi, cum ar fi, spre exemplu, depistarea bolilor cardiovasculare cu risc major pornind de la patologia hipertensiv

9.28

9.29

9.31

XVI.

9.32

XVII.

9.33

XVIII.

9.34

În termenul prev zut de actele normative
ce con in noile reglement ri ale
programelor na ionale de s n tate

Acțiuni:
Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente i
dispozitive medicale pentru derularea de noi programe na ionale de s n tate

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate

În termenul prev zut de actele normative
ce vor reglementa noul program

Acțiuni:
Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente i
dispozitive medicale pentru derularea programului na ional de s n tate pentru
boli rare

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate

În termenul prev zut de actele normative
ce vor reglementa noul program

Acțiuni:
Informarea i controlul furnizorilor de servicii medicale care au contract cu
C.A.S. Mure pentru derularea PNS în leg tur cu responsabilitatea ce deriv
din prescrierea de medicamente pentru tratamentul în PNS

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Guvernul
României, Ministerul S n t ii, Casa Na ional de
Asigur ri de S n tate

2017

Acțiuni:
Informarea furnizorilor în ce prive te obligativitatea utiliz rii Dosarului
Electronic de S n tate

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate

2017

M sura:
Stabilirea unui capitol bugetar distinct alocat bolilor rare: spre exemplu: boli ale sângelui, forme de cancer rare sau boli de "grani e"

M sura:
Debirocratizarea accesului la tratament al pacien ilor din programele na ionale, accesul pacienților la tratamentul adecvat la momentul
diagnostic rii

M sura:
Opera ionalizarea şi utilizarea Dosarului Electronic al Pacientului, care va cuprinde toate datele de s n tate i care va sta la baza Registrelor
Naționale pentru fiecare patologie în parte
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XIX.

9.35

XX.

M sura:
Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în sistemul de s n tate public , ca suport pentru sistemul informa ional
Acțiuni:
Implementarea unui sistem informatic unic integrat func ional care s faciliteze
furnizorilor acordarea de servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale
în beneficiul asigura ilor

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate

M sura:
Crearea cadrului institu ional pentru îmbun t irea continu a calit ii serviciilor oferite în sistemul de s n tate
Acțiuni:

9.36

XXI.

Evaluarea furnizorilor în conformitate cu noile standarde

M sura:
Adoptarea Legii s n t ii cel târziu la 31 decembrie 2017
Acțiuni:

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate

2017

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Guvernul
României, Ministerul S n t ii, Casa Na ional de
Asigur ri de S n tate

La adoptarea noii legi

Consiliul Jude ean Mure
Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017

Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017

Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are

Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are

Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are

Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are

Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are

Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are

Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are

Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are

Prim rii din jude ul Mure
Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are
În func ie de finan are

9.37

Implementarea m surilor ce revin C.A.S. Mure în conformitate cu noua lege

10.

CAPITOLUL ADMINISTRA IE PUBLIC . POLITICI REGIONALE

10.1
10.2
10.3
10.4

I.
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14

Permanent

Acțiuni:
Preg tire documenta ii tehnice (SF-uri, PT-uri, DALI)
Investi ii i Repara ii Consiliul Jude ean Mure
Repara ii i investi ii la institu iile de cultur subordonate Consiliului Jude ean
Mure
Investi ii i repara ii SPJ Salvamont

M sura:
Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural – 10S (zece servicii)

Acțiuni:
Efectuarea lucrărilor de reabilitare şi dotare a cabinetelor medicale/
dispensarelor umane/centrelor de permanență în localit i din jude ul Mureş
Efectuarea lucrărilor de reabilitare/modernizare/extindere a unităţilor de
învăţământ în mai multe localit i din jude ul Mureş
Construirea de noi unităţi de învăţământ și campusuri școlare în localit i din
jude ul Mureş
Înfiinţarea/extinderea/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în localit i
din jude ul Mureş
Înfiinţarea/extinderea/reabilitarea reţelelor de canalizare/ape uzate în localit i
din jude ul Mureş
Construire staţii de epurare în localit i din jude ul Mureş
Reabilitarea/modernizarea de drumuri judeţene /comunale şi străzi în mai
multe localit i din jude ul Mureş
Modernizarea infrastructurii de exploatare și de acces la exploatațiile agricole
în localit i din jude ul Mureş
Construire/reabilitare poduri în localit i din jude ul Mure
Construirea, reabilitarea caselor de cultură, a căminelor culturale și a sediilor
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10.15
10.16
10.17
10.18
I.1

10.19
10.20

II.
II.1

10.21
10.22
10.23

10.24

10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31

administrative în localit i din jude ul Mureş
Construirea, amenajarea și modernizarea de baze sportive, terenuri de sport în
Prim rii din jude ul Mure
localit i din jude ul Mureş
Construirea, amenajarea și reabilitarea de săli de sport în localit i din jude ul
Prim rii din jude ul Mure
Mureş
Construirea de locuin e sociale, locuin e pentru tineri, locuin e de serviciu
Prim rii din jude ul Mure
pentru speciali ti în localit i din jude ul Mureş
Programul lucr rilor de drumuri din fonduri bugetare
Consiliul Jude ean Mure
Subm sura:
Program investi ii pentru servicii de cadastru (2017 - 2020): 913 milioane euro (313 mil. fonduri nerambursabile şi 600 mil. buget de stat)
Acțiuni:
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Mure ,
Derularea lucr rilor de cadastru sistematic
prim rii din jude ul Mure
Elaborarea planurilor urbanistice şi a regulamentelor locale de urbanism
Prim rii din jude ul Mure
aferente mai multor localit i din jude ul Mureş

În func ie de finan are
În func ie de finan are
În func ie de finan are
31.12.2017

Permanent
În func ie de finan are

M sura:
Finan area autorit ilor locale

Subm sura:
Sus inerea integral de la bugetul de stat a sistemului de protec ie a copilului şi a persoanelor cu dizabilit i
Acțiuni:
Program de sustinere de la bugetul de stat a sistemului de protec ie a copilului i
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
a persoanelor cu dizabilit i
Evaluarea i interven ia social la nivelul jude ului prin Serviciul Management
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
de caz pentru copii
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Îndrumarea factorilor locali în vederea dezvolt rii de servicii la nivel comunitar
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
care s duc la prevenirea separ rii copilului de p rin ii naturali
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Prevenirea p r sirii copiilor în unit ile medicale, sec ii de pediatrie şi
maternit i, prin colaborarea cu Direc ia de S n tate Public a Jude ului Mure ,
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mure , Direc ia Jude ean de Eviden a
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Persoanelor şi serviciile publice de asisten social din cadrul Consiliilor
locale
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Clarificarea situa iei copiilor p r si i în unit i medicale
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Asigurarea protec iei cuplurilor mam -copil/ copii în cadrul Centrului maternal
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
“Materna“ Tg. Mureş (capacitate: 9 cupluri)
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Prevenirea abandonului şi a institu ionaliz rii, a intr rii în sistem a copilului
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
aflat în dificultate
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Protec ia copilului -m suri de protec ie de tip familial la rude pân la gradul IV
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
inclusiv (444), alte persoane sau familii care nu sunt rude cu copilul (207)
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Dezvoltarea re elei de asisten maternal , prin extinderea acesteia pân la 310
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
de persoane angajate fa de 262 în prezent
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Asigurarea func ion rii re elei jude ene de asisten maternal profesionist cu
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
262 de asisten i maternali profesionişti care asigur servicii specializate pentru
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
427 de copii
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Dezvoltarea serviciilor pentru copiii/tinerii care p r sesc sistemul de protec ie
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
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2017
2017
2017

2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

10.32
10.33
10.34

Preg tirea adolescentului pentru p r sirea sistemului de protec ie, integrarea
socioprofesional
Creşterea eficien ei interven iilor sociale prin dezvoltarea serviciilor în regim de
urgen
Centrul de primire în regim de urgen -SIRU-capacitate 24 de locuri;
Compartmentul Telefonul copilului i echipa mobil –aproximativ 402
sesiz ri/an

10.35

Promovarea adop iei na ionale, ca solu ie permanent de protec ie a copilului

10.36

Identificarea de alternative viabile pentru protec ia copiilor bolnavi HIV/SIDA,
în colaborare cu societatea civil

10.37

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilit i (SEC)

10.38

Asigurarea protec iei temporare a copilului cu handicap neuropsihiatric în
cadrul:
- Complexului de servicii pentru copilul cu deficien e neuropsihiatrice
Sighişoara (serviciul reziden ial – 16 beneficiari şi serviciul de recuperare de zi
pentru beneficiari din comunitate – 49 beneficiari)
- Centrele reziden iale pentru copilul cu deficien e neuropsihiatrice Tg. Mure i
Ceua u de Cîmpie (8 case-125 beneficiari)

10.39

Dezvoltarea i diversificarea serviciilor de îngrijire în cadrul caselor familiale

10.40

10.41

Monitorizarea nevoilor sociale la nivel de jude

10.43

Îmbun t irea continu a sistemului jude ean de protec ie a drepturilor copilului

10.44

Implementarea si dezvoltarea SCIM (Sistem de Control Intern Managerial)

10.46
10.47

Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

Asigurarea
protec iei
temporare
a
copiilor
în
cadrul:
- Complexului de case de tip familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş (12
case)
.
- Serviciului de Coordonare şi Administrare Case de Tip Familial (casele de tip
familial din Târn veni, B l uşeri, S rmaşu, Zau de Cîmpie, Cîmpeni a,
Miercurea-Nirajului,
Şincai,
Râciu,
Sîngeorgiu
de
P dure
(14 case)
.
-Complexului
de
case
de
tip
familial
Reghin,
Petelea
(9 case)
Implementarea m surilor specifice pentru copiii institu ionaliza i în vederea
înregistr rii ulterioare a naşterii sau intr rii celor cu vârst de 14 ani în posesia
c r ilor de identitate

10.42

10.45

Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017
2017
2017
2017
2017

Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017

Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017

Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017

Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017

Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

Derularea de parteneriate/proiecte din fonduri nerambursabile cu ONG-urile în
domeniul protec iei copilului SPERAN A
Dezvoltarea unui sistem de formare ini ial şi perfec ionare continu în
domeniul protec iei şi promov rii drepturilor copilului pentru profesioniştii care
interac ioneaz
cu copii din sistem i asigurarea resurselor pentru
implementarea metodelor i tehnicilor specifice
Cheltuieli de personal ale Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia

2017

2017
2017
2017
2017

Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017

Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de

2017
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10.48

Copilului Mure
Ac iuni de promovare a activit ilor Direc iei General de Asisten
Protec ia Copilului

10.49

Propuneri privind contractarea serviciilor sociale

10.50

Monitorizarea nevoilor sociale la nivel de jude

10.51

10.52

10.53

10.54
10.55
10.56

Social

Preg tirea adolescentului pentru p r sirea sistemului de protec ie, integrarea
social în Centrele de Tranzit:
- Casa Ada (capacitate 4 locuri) şi
- Casa Adi (capacitate 6 locuri)
(apartamente cu g zduire pe perioad determinat )
Asigurarea eviden ei persoanelor cu handicap şi plata presta iilor sociale c tre
ace tia
Asigurarea de servicii sociale în unit i de tip reziden ial – centre pentru
persoane adulte cu dizabilit i:
-4 CRRN ( Brâncoveneşti, C lug reni, Reghin, Ludu )
-5 CIA (Lunca Mureşului, Reghin, Glodeni, C puşu de Câmpie, Sighişoara)
-CITO +LP C pu u de Cîmpie
TOTAL: 1.069 asista i
Reorganizarea a 2 centre reziden iale pentru copiii cu deficien e
neuropsihiatrice în 2 centre de recuperare i reabilitare neuropsihiatric pentru
persoane adulte (loc. C pu u de Cîmpie)
Îmbun t irea continu a sistemului jude ean de protec ie de tip reziden ial a
persoanelor adulte cu handicap
Derularea de parteneriate/proiecte din fonduri nerambursabile cu ONG-urile în
domeniu

10.57

Actualizarea/dezvoltarea re elei de eviden

10.58

Management de caz al persoanelor adulte cu dizabilit i

10.59

Propuneri privind contractarea serviciilor sociale dizabilit i

10.60

Acordarea de servicii destinate persoanelor vârstnice

10.61

Dezvoltarea i îmbun t irea serviciilor adresate persoanelor marginate social

10.62
10.63
10.64

III.
10.65

Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

i

a persoanelor cu dizabilit i

persoanelor adulte cu

Propuneri privind contractarea serviciilor sociale - persoanelor adulte
marginalizate/aflate în situa ii de vulnerabilitate
Investi ii i repara ii C min pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos
Investi ii i repara ii la Direc ia General de Asisten a Social i Protectia
Copilului, precum i la Centrele Scolare pentru Educa ie Incluziv Nr. 1, 2 i 3

2017
2017
2017

Consiliul Jude ean Mure , Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017

Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017

Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017

Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure

2017

Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure Direc ia General de
Asisten Social i Protec ia Copilului Mure
Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017

Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

M sura:
Modific ri legislative pentru administra ia public local

Acțiuni:
Actualizare proceduri opera ionale circuitului proiectelor de hot râri ale
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consiliului local de la momentul ini ierii i pân la momentul dezbaterii în cadrul
edin elor consiliului local

IV.
IV.1

10.66
IV.2

10.67
IV.3

10.68

V.
V.1

10.69
10.70
10.71

10.72

10.73

10.74

10.75

M sura:
Exercitarea dreptului de proprietate public şi privat a statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale

Subm sura:
Revizuirea procedurii de inventariere şi atestare a bunurilor din domeniul public al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale
Acțiuni:
Actualizarea procedurii de inventariere i atestare a bunurilor din domeniul
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
public al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale
Subm sura:
Clarificarea unor elemente în materia exproprierii pentru cauz de utilitate public
Acțiuni:
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Mure ,
Stabilirea de proceduri pentru uniformizarea i crearea unei practici unice la
C.N.A.D.N.R., prim rii din jude ul Mure , persoane
nivel de jude
fizice autorizate
Subm sura:
Completarea prevederilor privind dona iile şi legatele, cu accent asupra accept rii acestora de c tre stat sau unit ile administrativ-teritoriale
Acțiuni:
Actualizarea procedurii privind dona iile i legatele, cu accent asupra accept rii
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
acestora de c tre stat sau unit ile administrativ-teritoriale;

2017

Permanent

2017

M sura:
Reglementarea serviciilor publice

Subm sura:
Reglementarea principiilor aplicabile serviciilor publice - transparen a, egalitatea de tratament, continuitatea, adaptabilitatea, accesibilitatea, responsabilitatea furniz rii
serviciului public, furnizarea serviciilor publice cu respectarea normelor/standardelor de calitate
Acțiuni:
Asigurarea transparen ei prin derularea de activit i de informare a realiz rilor
Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş
2017
institu iei prin intermediul mijloacelor de informare în mas (articole în ziare,
emisiuni la posturi de radio şi televiziune local ).
Continuarea activit ilor derulate în cadrul Grupului Jude ean de Modernizare a
Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş
2017
Administra iei Publice Locale la nivelul jude ului Mureş
Realizarea de ac iuni şi derularea de programe de formare profesional şi
Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş
2017
perfec ionare
Continuarea colabor rii în baza protocoalelor încheiate de Serviciul Public
Institu ia Prefectului – Jude ul Mure - Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple cu B.C.C.O. Tg.
Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor
2017
Mureş nr. 45.189/XI din 04.03.2009 i cu Inspectoratul de Poli ie Jude ean
Simple
Mureş nr. 45.425/VI din 15.05.2013
Elaborarea Planului de perfec ionare profesional i fondurile alocate în scopul
Institu ia Prefectului - Jude ul Mure
2017
instruirii func ionarilor publici pe anul 2017
Efectuarea de comunic ri c tre Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mure
Institu ia Prefectului – Jude ul Mure - Serviciul Public
referitoare la cet enii români expulza i, extr da i, re inu i, aresta i sau
2017
Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor
condamna i în str in tate precum şi a altor inform ri primite de la Misiunile
Simple
Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României în str in tate
Efectuarea de comunic ri c tre B.C.C.O. Tîrgu-Mure referitoare la cet enii Institu ia Prefectului – Jude ul Mure - Serviciul Public
români expulza i, extr da i, re inu i, aresta i sau condamna i în str in tate Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor
2017
precum şi a altor inform ri primite de la Misiunile Diplomatice şi Oficiile
Simple
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Consulare ale României în str in tate
10.76

Desf urarea activit ii de preluare a cererilor i de eliberare a pa apoartelor
electronice în sistem de ghi eu mobil.

10.77

Derularea activit ilor Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor

10.78

10.79
10.80
10.81

10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.87
10.88
10.89

11.

11.1

Elaborarea de comunicate, inform ri de pres şi preciz ri şi monitorizarea feedback-ului.
Întâlniri periodice cu reprezentan ii organiza iilor patronale, sindicale şi de
pensionari.
Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice şi
asigurarea disponibilit ii tuturor informa iilor necesare pe pagina web a
institu iei.
Participarea la programele de perfec ionare profesional a resurselor umane
existente, organizate la nivel central şi local
Eficientizarea activit ii de acordare a presta iilor pentru accidente de munc şi
boli profesionale
Creşterea gradului de implicare a medicilor exper i în aplicarea cu rigurozitate
a normelor procedurale si criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de
invaliditate.
Crearea de conturi online pentru utilizatorii portalului.
Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a asigura ilor, în
leg tur cu beneficiile cre ri şi exploat rii conturilor individuale online.
Transmiterea, la solicitarea Casa Na ional de Pensii Publice, de propuneri de
modificare a legisla iei.
Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale autorit ilor
competente, în vederea identific rii cazurilor de incompatibilitate.
Actualizarea opera iunilor specifice sistemului de control managerial (proceduri,
riscuri, etc.).
Dimensionarea corect a necesarului lunar de fonduri solicitat la Casa
Na ional de Pensii Publice pentru plata tuturor presta iilor suportate din BASS
si BS.
Creşterea num rului de persoane care primesc presta ii prin cont bancar.
Organizarea de ac iuni de promovare/mediatizare a beneficiilor asigur rii
facultative, prin toate canalele de comunicare.
Comunicare public prin intermediul cotidianelor locale, televiziuni locale i pe
portalul de tiri locale on line, cu privire la activit ile/ac iunile derulate de
CJM.

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure - Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor
Simple
Institu ia Prefectului – Jude ul Mure - Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere i
Înmatriculare a Vehiculelor

2017

2017

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

2017

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

2017

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Jude ean de Pensii Mure

Permanent

Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017

Filiala teritorial de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul
Superior
Unitatea de administrare Mureş

31.12.2017

CAPITOLUL POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURAL
Dezvoltarea sistemului de îmbun t iri funciare
Acțiuni:
Intretinerea amenajarilor de desecare-drenaj si combaterea eroziunii solului./
Distrugerea vegetatiei acvatice ierboase si lemnoase.Decolmatari
canale.Deblocarea canalelor si constructii hidrotehnice pentru asigurarea
scurgerii apei.Intretinere cantoane exploatare. Intrtinere pe amenajarile
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Desecare Comlod zona Craiesti Sincai si CES Comlod zona Craiesti Madaras .
Repararea amenajarilor de desecare-drenaj si combaterea eroziunii solului./
Decolmatari canale si debusee
Reparatii constructii hidrotehnice
Reparatii Cantoane.
Pentru anul 2017 s-au solicitat fonduri de la bugetul de stat pentru reparatii pe
amenajarea: Desecare Pârâul Voiniceni.
Reabilitarea si extinderea suprafetelor amenajate cu lucrari de desecare
gravitationala,combaterea eroziunii solului si irigatii prin elaborarea de note de
fundamentare /
Executia de canale, debusee, constr. hidrotehnice, drumuri de exploatare,
plantatii silvice antierozionale.
Eliberarea de avize/acorduri pentru scoaterea din circuitul agricol. Verificari in
teren a respectarii cadrului legal pentru realizarea de constructii noi.
Evaluarea la fa a locului a situa iilor de urgen ap rute pe raza localit ilor din
jude ul Mure i propunerea de solu ii pentru diminuarea sau eliminarea
efectelor fenomenelor ap rute
Identificarea de terenuri neproductive in vederea redarii in circuit agricol pentru
compensarea suprafetelor scoase definitiv din circuitul agricol, in vederea
executarii de noi constructii.
Continuarea lucr rilor la investitia „Combaterea eroziunii solului Tarnaveni –
Bobohalma” jud. Mures, incepute in anul 2013.
Pentu finalizarea lucrarilor în anul 2017 este necesara suma de 900 000 lei

Filiala teritorial de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul
Superior
Unitatea de administrare Mureş

31.12.2017

Filiala teritorial de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul
Superior
Unitatea de administrare Mureş

31.12.2017

Filiala teritorial de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul
Superior
Unitatea de administrare Mureş
Filiala teritorial de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul
Superior
Unitatea de administrare Mureş
Filiala teritorial de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul
Superior
Unitatea de administrare Mureş
Filiala teritorial de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul
Superior
Unitatea de administrare Mureş

Permanent

Permanent

Permanent

2017

Aplicarea unor m suri care s pun accent pe siguranța i securitatea alimentar
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13

Acțiuni:
Implementarea prevederilor condi iilor de autorizare a fermelor de animale,
târgurilor de animale si a fermelor de carantina, precum si a centrelor de
colectare prin respectarea Ordinului nr. 45/2010 si a Ordinului 16/2010
Actualizarea si pastrarea unei concordante între Baza Nationala de Date si
efectivul real existent in teren
Programe de supraveghere in exploatatiile de animale precum si a medicilor
veterinari de liber practic
Participarea in comisiile de evaluare pentru stabilirea valorii de piata la
animale t iate, ucise conform HG 1214/2009
Intocmirea Programului Cifric de supraveghere, profilaxie si combatere a
bolilor la animale
Executarea si supravegherea opera iunilor sanitare veterinare înscrise in
Programului de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale

11.14

Informarea si instruirea crescatorilor de animale privind cunoasterea si
aplicarea tehnologiilor modern de crestere a animalelor

11.15

Intalniri cu responsabilii exploatatiilor de animale

Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure
Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure
Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure
Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure
Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure
Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure
Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure , Direc ia pentru Agricultur Mureş,
Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure
Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure , Direc ia pentru Agricultur Mureş,
Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure
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2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017

2017

11.16

11.17

11.18

11.19

I.

Implementarea prevederilor HG nr. 1492/2009, Planului de Contingenta pentru
PPC, Decizia 2008/855/CE si Decizia 89/455/CE privind supravegherea pentru
pesta porcina clasica si pesta porcina africana
Intocmirea Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei
alimentelor/ esalonarea controalelor tinand cont de indicatiile prevazute in
Programului de supraveghere si control al ANSVSA, numarul de unitati cu profil
alimentar de pe raza judetului, resursele existente la nivelul DSVSA Mures
Realizarea Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei
alimentelor de origine nonanimala/ efectuarea de controale oficiale in vederea
verificarii conformitatii cu legislatia in vigoare
Respectarea prevederilor Reg. CE nr. 852/2004, privind evaluarea unitatilor de
procesare a alimentelor de origine nonanimala/ efectuarea de controale oficiale
in vederea evaluarii unitatilor si incadrarea acestora în grupe de risc

Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure

2017

Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure

2017

Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure

2017

Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor Mure

2017

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

În termen de maximum 35 de zile
calendaristice dup data-limit a
depunerii cererii unice de plat , fermierul
notificat de APIA poate modifica cererea
unic de plat în aplica ia IPA online,
f r penalit i, conform legisla iei
aplicabile cu privire la controlul
preliminar

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

Trim. III 2017

M sura:
Acordarea în timp util a subven iilor pentru agricultur
Acțiuni:

11.20

Controlul preliminar al cererilor unice C2017

Controlul pe teren a blocurilor fizice, în vederea actualiz rii LPIS, urmarea a
observa iilor f cute de fermieri la depunerea cererii, formulate în anexa 17;
11.21

Predarea documenta iei c tre compartimentul LPIS în vederea actualiz rii
blocurilor fizice conform datelor din teren, i postarea pe FTP

11.22

Verificarea pe teren a exploata iilor din e antionul de control C2017

11.23

Autorizarea la plat în avans a cererilor unice C2017

11.24

Autorizarea la plat regular a cererilor unice C2017

11.25
11.26

11.27

11.28

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur
Centrul jude ean Mure
Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur
Centrul jude ean Mure
Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur
Centrul jude ean Mure
Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur
Centrul jude ean Mure
Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur
Centrul jude ean Mure

Emiterea i înregistrarea titlurilor de crean de constatare debitelor;
Recuperarea debitelor na ionale i europene;
Vizarea carnetelor de rentier cf. Legii 247/2005, a Ordinului 1272/26.503/2005
i a OUG 17/2010
Primirea, verificarea administrativ , aprobarea/autorizarea la plat a cererilor
ini iale/cererilor de plat pentru acordarea spriinului financiar pentru serviciile
de determinare a calit ii genetice a raselor de animale i de întocmire i
men inere a registrelor genealogice ale raselor de animale, cf. HG 1179/2014
Primirea, verificarea administrativ , aprobarea/autorizarea la plat a cererilor
de plata pentru anul 2017 pentru acordarea sprijinului financiar prin
rambursarea diferen ei de acciza pentru motorina utilizat in agricultura
conform HG 1174/2014 i OMADR 1727/2015

–
–
–

Termenele vor fi stabilite de APIA Aparat Central
15.10.2017 – 30.11.2017
01.12.2017 – 31.03.2018

–

Zilnic

–

31.08.2017

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

Lunar

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

Trimestrial
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11.29

11.30

11.31
11.32

11.33

11.34

II.

11.35

Primirea, verificarea administrativ , aprobarea/autorizarea la plata a cererilor
de plata/deconturilor justificative în vederea implement rii M surii delegate
2.1.5. pl ti în favoarea bun st rii animalelor pachet a) - porcine, pachet b) p s ri
Implementarea Programului National Apicol i gestionarea cererilor de plat în
vederea acord rii sprijinului financiar pentru ac iunile de îmbun t ire a
condi iilor de produc ie si comercializare a produselor apicole, conform HG
1050/2013
Verificarea respect rii angajamentelor asumate în baza HG 759/2010, privind
acordarea de ajutoare specifice pentru îmbun t irea calit ii produselor
agricole în sectorul de agricultur ecologic
Implementarea Programului de distribu ie a laptelui i a produselor lactate în
institu iile şcolare, conform HG 1628/2008 si OUG 67/2013
Primirea, verificarea administrativ , aprobarea/autorizarea la plat a cererilor
în vederea acord rii de sprijin financiar comunitar pentru recunoasterea
organizatiilor de producatori i a grupurilor de producatori recunoscute
preliminar în sectorul legume-fructe, cf. OMADR 694/2008
Primirea, verificarea cererilor de acord prealabil pentru anul 2018 pentru
acordarea sprijinului financiar prin rambursarea diferen ei de acciza pentru
motorina utilizat în agricultur cf. HG 1174/2014 si OMADR 1727/2015

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

Trimestrial

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

25.07.2017 – 31.12.2017

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

31.12.2017

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

Semestrial

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

Semestrial

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur –
Centrul jude ean Mure

01.12.2017 – 31.12.2017

M sura:
Refacerea şi extinderea sistemului de iriga ii. Ap gratuit pân la sta ia de punere sub presiune
Acțiuni:
Promovarea programului exploata iilor agricole care de in terenuri în
amenaj rile de imbun t iri funciare pentru înfiin area organiza iilor
utilizatorilor de ap pentru iriga ii

Direc ia pentru Agricultur Mureş, Filiala teritorial
de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul Superior
Unitatea de administrare Mureş
Direc ia pentru Agricultur Mureş, Filiala teritorial
de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul Superior
Unitatea de administrare Mureş

11.36

Extinderea suprafe elor de teren irigate -Monitorizarea suprafetelor de teren
care se irig

III.

M sura:
Program de stimulare a produc iei vegetale, zootehnice şi a acvaculturii

11.37

11.38

11.39

11.40

Acțiuni:
Promovarea celor mai moderne tehnologii pentru creşterea produc iilor medii şi
totale la hectar şi cap de animal
Desf şurarea de activit i de informare privind m surile de sprijin cu fonduri
UE şi bugetul na ional
Sprijinirea înfiin rii asocia iilor profesionale de profil, cooperativelor agricole,
grupurilor de produc tori;
Asigurarea îndeplinirea procedurii de acordare a avizului de
recunoaştere/respingere în cazul organiza iilor de produc tori
Eliberarea avizelor consultative în vederea emiterii atestatelor de produc tor
persoanelor fizice;
Eliberarea autoriza iilor pentru spa iile de depozitare a cerealelor, verificarea
condi iilor tehnice care trebuie îndeplinite, înregistrarea documenta iilor şi
autoriza iilor;
Eliberarea certificatelor de abilitare pentru îngr ş mintele din import şi

Permanent

Octombrie 2017

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş, Ministerul
Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş, Asocia ii

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Anual
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monitorizarea acestora;
Eliberarea certificatelor de origine pentru biomasa provenit
energetice
11.41

11.42

11.43

11.44

11.45
11.46

11.47

din culturi

Participarea în cadrul Comitetelor locale/jude ene pentru situa ii de urgen la
întocmirea proceselor verbale de constatare a pagubelor produse de fenomenele
meteorologice nefavorabile,
Înfiin area de noi planta ii viticole şi defrişarea celor aflate în declin –
acordarea autoriza iilor de plantare, avizarea declara iilor de defrişare,
avizarea cererilor de transfer al dreptului de replantare, aprobare drepturi
individuale de plantare/ replantare a vi ei de vie cu struguri de vin nobile,
avizarea cererilor de modificare a parcelelor de vi de vie înscrise în Registrul
Planta iilor Viticole ( RPV)
Avizarea declara iilor de recolt , produc ie şi stocuri a produselor vitivinicole;
autorizarea spa iilor pentru comercializarea vinului vrac;
Eliberarea carnetelor de viticultor produc torilor care comercializeaz struguri
de vin şi de in cel pu in 0,50 ha vi de vie cu soiuri nobile înscrise în RPV;
Implementarea şi derularea programelor de restructurare/reconversie a
planta iilor viticole – verificarea planurilor individuale, recep ia cantitativ şi
calitativ a lucr rilor;
Colaborarea cu APIA în vederea derul rii m surilor de sprijin
Eliberarea deciziilor pentru scoaterea definitiv /temporar a terenurilor din
circuitul agricol, avizarea documenta iilor privind redarea în circuitul agricol al
terenurilor scoase temporar, întocmirea notei de aprobare privind recuperarea
garan iilor depuse la Fondul de ameliorare pentru scoaterea temporar a
terenurilor din circuitul agricol, avizarea documenta iilor privind schimbarea
categoriei de folosin
a terenurilor, aprobarea documenta iilor privind
recuperarea de pajişti, verificarea documenta iilor în vederea eliber rii avizului
privind clasa de calitate pe baz de studii urbanistice de Plan Urbanistic
General/ Plan Urbanistic Zonal;
Avizarea documenta iilor privind vânzarea de terenuri agricole situate în
extravilan;
Monitorizarea sol-teren prin elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice,
avizarea şi decontarea documenta iilor
Verificarea şi avizarea amenajamentelor pastorale pentru pajiştile permanente
aprobate de consiliile locale
Verificarea documentatiilor OIF şi FOIF si raportarea la OROIF – MADR
Eliberarea autoriza ilor pentru cultivarea de plante modificate genetic şi plante
ce con in substante stupefiante,
Înregistrarea contractelor si declara iilor de livrare plante medicinale,
Înregistrarea contractelor de cultur pentru tutun şi vizarea declara iilor de
livrare
Înregistrarea şi vizarea contractelor de producere, livrare şi plat a r d cinilor
de sfecl de zah r,
Înregistrarea contractelor de cultur hamei şi vizarea proceselor verbale de
produc ie,
Asigurarea asisten ei de specialitate autorit ilor locale în vederea elabor rii
Planului de ac iune pentru protec ia apelor împotriva polu rii cu nitra i din

Direc ia pentru Agricultur Mureş, Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen “Horea” al Jude ului Mureş,
Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş, prim rii din
jude ul Mure

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Trimestrial/Semestrial

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Termen prev zut în actul normativ

Direc ia pentru Agricultur Mureş, Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliar Mureş, Oficiul de Studii
Pedologice şi Agrochimice Mureş, Consiliul Judetean
Mureş, consiliile locale

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş, ANIF

Anual

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Anual
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11.48

11.49

11.50

11.51

11.52

11.53
11.54
11.55

11.56

surse agricole
Completarea machetei cu date statistice aferente sectorului vitivinicol
Prelucrarea datelor cu privire la pre urile produselor agricole de pe pia şi
propunerea de pre uri medii ale produselor agricole care vor fi transmise la CJ /
transmiterea datelor la MADR/prelucrarea informa iilor de pre pentru legume
fructe
Propunerea normelor de venit şi transmiterea la ANAF
Furnizarea informa iilor privind emisiile de gaze cu efect de ser - sectorul
agricultur
Instituirea Sistemului Informa ional pentru Pia a Produselor Agricole şi
Alimentare –SIPPAA- colectarea, prelucrarea şi monitorizarea pre urilor din
pie e, târguri, oboare şi agen i economici,
Verificarea şi centralizarea situa iilor statistice AGR 2A, AGR 2B- Suprafa a
recoltat şi produc ii ob inute, aplicarea îngr ş mintelor, pesticidelor, înfiin ri
de planta ii pomicole şi viticole,
Inventarierea parcului de tractoare şi maşini agricole
Culegerea, prelucrarea şi transmiterea datelor statistice privind stocurile
cantitative de cereale, oleaginoase
Transmiterea trimestrial a cercet rii statistice Conturi economice,
Întocmirea rapoartelor şi situa iilor sintez
Estimarea produc ilor agricole conform graficelor MADR;
- starea de vegeta ie a culturilor agricole
Întocmirea anual a Balan ei suprafetelor arabile şi Programului produc iei
agricole
Realizarea situa iei operative privind stadiul lucr rilor agricole,
Instituirea la nivel na ional a Re elei de Informa ii Contabile Agricole –
inventarierea exploata iilor agricole la nivel de jude - RICA
Situa ia Statistic a Terenurilor – pe categorii de proprietari şi folosin , colectarea şi prelucrarea şi transmiterea datelor operative privind lucr rile
agricole,
Întocmirea rapoartelor lunare privind efectivele de animale şi a produc iilor
animaliere realizate şi procesate – AGR 6ª
Acordarea codurilor de identificare ferme produc toare de ou pentru
comercializare
-informa ii referitoare la pre privind carnea de pas re, carnea de ovine şi ou
de consum
Verificarea documenta iilor şi eliberarea autoriza iilor pentru înfiin area de noi
planta ii pomicole, arbuşti fructiferi şi c pşuni, - eliberarea de autoriza ii pentru
defrişarea planta iilor pomicole aflate în declin şi t ieri de nuci din categoria
pomilor r zle i;
Implementarea programelor de restructurare/reconversie a planta iilor pomicole
Organizarea si efectuarea inspectiei de stat in zootehnie
Verificarea respectarii de catre fermieri a conditiilor privind ajutoarele
nationale tranzitorii in sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine si a
ajutoarelor privind sprijinul cuplat in sectorul zootehnic, precum si sprijinul
financiar comunitar si national acordat sectorului apicol prin P.N.A., conform
Acordului de delegare nr.3477/15.03.2016.

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Anual

Direc ia pentru Agricultur Mureş

S pt m nal/ Lunar/ Anual

Direc ia pentru Agricultur Mureş

S pt mânal/ Semestrial/Anual

Direc ia pentru Agricultur Mureş, Consilii Locale

Anual

Direc ia pentru Agricultur Mureş

S pt mânal

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş
Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

2017
Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent
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11.57
11.58

11.59

11.60
11.61

11.62
11.63
11.64
11.65
11.66
11.67

IV.
11.68

V.

11.69

Efectuarea controalelor la produc torii si prim – cump r torii de lapte.
Coordonarea activitatii de identificare si inregistrare a ecvideelor, organizarea
si efectuarea activitatii de identificare si inregistrare a cabalinelor de rasa,
acordarea numarului unic UELN emiterea si eliberarea pasapoartelor pentru
toate ecvideele
Controlul modului de respectare a metodelor de inregistrare a performantelor,
corectitudinea evaluarii genetice pentru animalele cuprinse in controlul oficial
al productiilor. Participarea in comisiile de bonitare a animalelor de ferma
Autorizarea din punct de vedere zootehnic a statiunilor de insamantari
artificiale, centrele de colectare, prelucrare si depozitare a materialului seminal
si material seminal congelat.
Autorizarea stupinelor de multiplicare, atestarea formelor asociative apicole,
acordarea codurilor de identificare pentru stupi si stupine
Verificarea respectarii criteriilor privind acordarea codurilor de identificare
pentru fermele de selectie, de reproductie si statiile de incubatie, controlul
respectarii normelor tehnice privind producerea si comercializarea oualor
pentru incubatie si a puilor de pasari de ferma .
Avizarea acordarii ajutoarelor de stat pentru ameliorarea raselor de animale
Efectuarea controalelor tematice in targuri si oboare de animale, in trafic sau
exploatatii de animale
Participarea in comisiile zooveterinare de evaluare pentru stabilirea valorii de
plata a animalelor taiate, ucise in conformitate cu prevederile HG 1214/2009
Coordonarea si indrumarea tehnica privind exploatarea, ameliorare si
reproductia animalelor
Sprijinirea cresc torilor de animale pentru înfiin area de asocia ii profesionale.
Sprijinirea asocia iilor profesionale înfiin ate. Organizarea de expozi ii
zootehnice la animale.

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Jude ean de Zootehnie Mure

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Anual

Direc ia pentru Agricultur Mureş, GALURI

Permanent

M sura:
Program de sus inere pentru produse deficitare

Acțiuni:
Identificarea poten ialilor beneficiari a programului
Inregistrarea cererilor, verificarea documentelor, culturii şi aprobarea sumelor

M sura:
Cre terea absorbției fondurilor europene

Acțiuni:
Promovarea legisla iei comunitare şi na ionale prin întâlniri, dezbateri,
inform ri electronice, e-mailuri, CD, DVD, pliante, mass media;
Aplicarea de scheme eficiente de finan are a agriculturii pentru accesarea
fondurilor europene şi asigurarea cofinan rii de la bugetul de stat - accesare
de fonduri în cadrul Programului FEADRşi Schema de stat N578/2009 Eliberare adeverin e conform Ghid – M sura 123- Creşterea valorii ad ugate a
produselor agricole;
Transmiterea de informa ii celor 6 GAL – Grupuri de Ac iune Local –
promovare M sura 431.1 – Construc ie parteneriat public privat;
Revigorarea şi dezvoltarea zonei montane – promovare M sura 211 – Sprijin
pentru zona montan defavorizat ;
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11.70
11.71

Pl i de agromediu – promovare M sura 214;
Înfiin area grupurilor de produc tori – promovare M sura 142;
Acordarea ajutoarelor de minimis pentru produc torii agricoli din bugetul
na ional - înregistrarea şi verificarea documenta iilor depuse
Identificarea i informarea poten ialilor beneficiari, prezentarea oportunit ilor
de a dezvolta o afacere profitabil în domeniile finan ate prin PNDR 2014-2020,
furnizarea de materiale informative
Organizarea de edin e de informare cu poten ialii beneficiari, având ca teme
oportunit ile de finan are prin PNDR 2014-2020

Oficiul Jude ean pentru Finan area Investi iilor Rurale
Mure
Oficiul Jude ean pentru Finan area Investi iilor Rurale
Mure
Oficiul Jude ean pentru Finan area Investi iilor Rurale
Mure

11.72

Informare – comunicare pentru fermieri prin mass-media

VI.

M sura:
Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultur , acvacultur şi industria alimentar

11.73

VII.

Acțiuni:
Elaborarea proiectelor în vederea acces rii de fonduri prin FEADR
Instalarea tinerilor fermieri 6.1;
Sprijin pentru ferme- /
Asisten tehnic de specialitate comunitatilor din mediul rural

Direc ia pentru Agricultur Mureş

VIII.

11.75

Permanent
Permanent

Permanent

M sura:
Realizarea unui program de preg tire de scurt durat pentru lucr torii din agricultur în parteneriat public-privat
Acțiuni:
Organizarea de cursuri de calificare a produc torilor agricoli: cursuri de
formare profesionala masura 111 -beneficiari solicitanti masura 141 si 112,
cursuri de formare profesionala masura 11 – agromediu si clima, masura 10 agricultura ecologica
Consiliere si asistenta tehnica pentru elaborarea planului de afaceri pt potentiali
beneficiari ai fondurilor FEADR 2014-2020 potrivit ghidului solicitantului pe
submasurile 6.1,6.3, 4.1;
Proiecte pastorale

11.74

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Perfec ionarea specialistilor în:
•Normele şi cerin ele de ecocondi ionalitate (potrivit manualului de proceduri
elaborat de APIA);
•M surile PNDR 2014 – 2020;
•Codul de bune practici agricole;
•Utilizarea produselor şi echipamentelor de protec ie a plantelor, schimb ri
climatice;
•Alte informa ii utile din domeniu de activitate.

Permanent

M sura:
Program na ional de cercetare-dezvoltare

Acțiuni:
Elabor ri de studii pedologice şi agrochimice pentru Sistemul Na ional şi
Jude ean de Monitorizare sol-teren în urm toarele teritorii administrative:
- oraş Târn veni - faza birou - 4 549 ha
- com. Bahnea - faza teren - 6 686 ha
- com. Viişoara - faza teren - 4 036 ha

Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice Mure
2017
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11.76
11.77
11.78
11.79
11.80
11.81

11.82

- com. Zag r - faza tren - 2 538 ha
- com. Ve ca - faza teren - 2 650 ha
- com. Bahnea - faza birou - 6 686 ha
Efectuarea de studii pentru determinarea efectelor economice şi ecologice ale
lucr rilor de îmbun t iri funciare precum şi pentru terenurile degradate
Efectuarea de studii pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul
productiv al terenurilor degradate şi poluate
Efectuarea de studii de specialitate privind înfiin area planta iilor de vi de vie,
pomicole şi amenaj ri legumicole
Efectuarea de studii agrochimice pentru utilizarea ra ional şi eficient a
îngr ş mintelor chimice şi a amendamentelor
Efectuarea de studii pedologice şi agrochimice pentru utilizarea corect a
dejec iilor provenite din fermele mari zootehnice
Efectuarea de studii pedologice şi agrochimice pentru amenajamente pastorale
Actiuni de popularizare
A.Loturi demonstrative vegetal
Sprijin producatori agricoli -Realizarea de ac iuni de popularizare a
performan elor şi nout ilor din domeniul agricol, prin organizarea de târguri,
expozi ii de animale, legume i flori locale, zonale, jude ene, loturi
demonstrative, Vita de vie, Grâu; Porumb; Floarea soarelui
Zootehnie:specia ovine, bovine -

Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice Mure

Permanent

Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice Mure

Permanent

Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice Mure

Permanent

Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice Mure

Permanent

Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice Mure

Permanent

Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice Mure

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

B. Târguri , expozi ii, concursuri: Expo taurine Deda; Expo taurine Sarmasu;
Târg de berbeci Galesti; Expo legume Gh. Doja; Expo agrozoo Acatari; Expo
apiardeal Sighisoara

IX.

11.83

11.84

M sura:
Program de încurajare a agriculturii ecologice i a produselor tradiționale
Acțiuni:
Monitorizarea agen ilor economici care desf şoar activit i în domeniul
produc iei de produse alimentare,
Promovarea produselor tradi ionale – înregistrarea şi verificarea documenta iei
şi a agentul economic pentru acordarea atestatului de produs tradi ional –
Ordin 724/2013
Promovarea produselor agricole şi alimentare cu Denumire de Origine
Protejat / Indica ie Geografic Protejat / Specialit i Tradi ionale Garantate
Promovarea produselor alimentare – înregistrarea şi verificarea documenta iei
şi a agentului economic privind atestarea produselor alimentare ob inute
conform re etelor consacrate româneşti – Ordin nr. 394/2014
Încurajarea agriculturii ecologice – verificarea, înregistrarea şi avizarea fişelor
de înregistrare în agricultura ecologic a operatorilor care produc, proceseaz ,
depoziteaz , comercializeaz sau import produse ecologice, - întocmirea bazei
de date statistice privind suprafe ele în conversie şi certificate ecologic şi
transmiterea centralizatorului la MADR, - gestionarea registrului electronic
Sistem Informatic Integrat pentru Agricultura Ecologic (SII -AE ) nr. operatori
ecologici
Întocmirea statisticilor lunare privind suprafe ele în conversie şi certificate
ecologice

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş, Organisme de
inspec ii i certificare

Permanent/ termene prev zute în actele
normative
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X.

11.85

M sura:
Reforma institu ional a Ministerului Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale şi a institu iilor din subordine
Acțiuni:
Inregistrarea, monitorizarea, supravegherea operatorilor economici care
produc, prelucreaz şi comercializeaz semin e şi material s ditor, în vederea
continu rii activit ii pentru care au fost autoriza i

11.86

Inregistrarea suprafe elor pentru multiplicare la cererea operatorilor economici
şi organizarea inspec iei în câmp

11.87

Certificarea oficial şi verificarea calit ii semin elor şi a materialului s ditor
prin analize de laborator

11.88

Organizarea controlului privind respectarea legisla iei şi a normelor în vigoare
de c tre operatorii economici la comercializarea semin elor şi materialului
s ditor

XI.
XI.1

11.89

11.90

XI.2

11.91
11.92

M sura:
Program de m suri legislative pentru sectorul agricol

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor
Materialului S ditor Mure , operatori economici
înregistra i
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor
Materialului S ditor Mure , operatori economici
înregistra i
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor
Materialului S ditor Mure , operatori economici
înregistra i
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor
Materialului S ditor Mure , operatori economici
înregistra i

Subm sura:
Revizuirea legisla iei din agricultur
Acțiuni:
Verificarea pe baza tematicilor aprobate de conducerea MADR a activit ii
desfasurate, prin urmarirea respectarii legislatiei nationale si comunitare de
catre operatorii economici inscrisi in sistemul de agricultura ecologica (AE)si de
catre organismele de inspectie si certificare(OIC),aprobate de MADR
Verificarea activit ii organismelor de inspectie si certificare prin inspectia pe
teren a operatorilor aflati sub contract cu organismul respectiv avandu-se in
vedere urmatoarele:
-verificarea pe teren a respectarii de catre organismele de inspectie si
certificare a cerintelor minime de control cuprinse in Regulamentul (CE) nr.
889/2008 al Comisiei;
-verificarea obiectivitatii inspectiilor efectuate de organismele de
inspectie si certificare;
- verificarea eficientei activitatii organismelor de inspectie si certificare;
-identificarea eventualelor nereguli sau incalcari in activitatea de
inspectie desfasurata de organismele de inspectie si certificare la operatorii
aflati sub contract ;
-informarea structurii responsabile in domeniul inspectiilor tehnice din
cadrul MADR privind neconformitatile constatate;
Subm sura:
Îmbun t irea legisla iei cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare
Acțiuni:
Verificarea respectarii prevederilor HG nr. 1904/2006 privind iodarea
universala a s rii destinate consumului uman , hranei pentru animale si utilizarii
ei de catre producatorii de paine si produse de panificatie ;
Verificarea legalitatii utilizarii atestatului si a logoului de produs traditional
conform OM nr. 724/2013 privind atestarea produselor traditionale ;

i
Permanent
i
Permanent
i
Permanent
i
Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent
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11.93

11.94

11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
11.100
11.101
11.102
11.103
11.104
11.105

11.106

XI.3

11.107

11.108

Verificarea legalitatii utilizarii atestatului si a logoului retetei consacrate
romanesti conform OM nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
obtinute conform retetelor consecrate romanesti
Verificarea respectarii regimului de marcare, ambalare si comercializare a
oualor la producatori , ambalatori si la unitatile de desfacere cu amanuntul
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
conform Regulamentelor CE a OM nr. 461/2004 si HG nr. 415/2004 privind
regimul de comercializare a ou lor
Verificarea modului in care se respecta reglementarile in vigoare privind
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
livrarea, transportul, achizitionarea i depozitarea produselor cerealiere
conform OUG 12/2006
Controlul de conformitate pentru fructele si legumele proaspete,destinate
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
exportului sau provenite din import
Controlul de conformitate privind respectarea standardelor de comercializare,
sub aspectul modului de sortare, ambalare, etichetare si depozitare a fructelor si
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
legumelor proaspete
Controlul privind respectarea legislatiei specific in pietele agroalimentare de
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
catre producatori, persoane juridice, administratii piete si primarii
Realizarea campaniei de informare si medietizare a legislatiei nationale si
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
comunitare in domeniul OMG
Inventarierea suprafetelor cultivate cu plante modificate genetic si cu soia
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
conventionala
Realizarea testelor pe frunzele de soia in camp, pentru a stabilii gradul de
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
impurificare
Verificarea prin sondaj a respectarii conformitatii ingrasamintelor chimice,
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
care se produc, depoziteaza si comercializeaza in Romania
Verificarea conformitatii ingrasamintelor din tari terte, a documentelor care au
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
stat la introducerea lor pe piata
Urmarirea trasabilitatii pe intreaga durata de punere pe piata a îngr amintelor
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
Verificarea
respectarii Legii nr.339/2005, privind regimul plantelor,
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Anual
substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope (mac si cânepa)
Verificarea suprafetelor declarate, destinate cultivarii tutunului la toti
cultivatorii de tutun, conform cererilor de plata pe suprafata depuse la APIA,
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Anual
precum si verificarea densitatii, astfel ca la recoltare sa se asigure o densitate
medie de cel putin 2 plante/mp.
Subm sura:
Realizarea unui sistem unitar de monitorizare a produselor intrate pe pia a de consum care s fac posibil eliminarea din "faş " a produselor contraf cute sau neconforme
care pot afecta s n tatea consumatorului
Acțiuni:
Controlul privind completarea la zi a datelor din registrele de eviden a
produselor vitivinicole: -intr ri/ieşiri, pentru produsele vitivinicole vrac; Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
practici şi tratamente oenologice; -îmbuteliere, conform prevederilor art. 7, alin.
(1), (2), (3), (4) din Ordinul MADR nr. 234/2004.
Controlul privind calitatea, provenien a, autenticitatea şi naturale ea vinurilor, a
vinurilor varietale, a vinurilor cu indica ie geografic (IG) şi a vinurilor cu
denumire de origine controlat la produc torii de vinuri. Verificarea cantit ilor
Direc ia pentru Agricultur Mureş
Permanent
de vinuri atestate ca vinuri DOC şi IG, existen a documentelor de atestare
privind cantit ile certificate pentru comercializare, aflate în stoc şi livrate, în
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11.109
11.110

12.
I.

12.1

II.
12.2
12.3

III.

corela ie cu suprafe ele autorizate în cultur şi cantit ile de struguri realizate
pe aceste suprafe e. Prelevarea de probe din produse vinicole controlate la care
exist suspiciunea ca fiind necorespunz toare din punc de vedere calitativ şi
trimiterea spre analiz la laboratorul autorizat pentru controlul calit ii şi
igienei vinului.
Autorizarea spa iilor de comercializare şi avizarea documentelor vin vrac
Monitorizarea între inerii planta iilor de vi de vie pentru vin înfiin ate cu
fonduri de la UE, respectarea tehnologiei de cultur , valorificarea superioar a
produc iei de struguri şi prevenirea abandonului

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

Direc ia pentru Agricultur Mureş

Permanent

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure

2017

CAPITOLUL POLITICI DE MEDIU. APELE ŞI P DURILE
Principiile coordonatoare ale politicii de mediu:
Asigurarea unui management durabil al apelor

Acțiuni:
Verificarea instala iilor de tratare a apelor uzate menajere existente şi a celor
noi puse în func iune şi verificarea respect rii prevederilor legale referitoare la
managementul n molurilor provenite din sta iile de epurare a apelor menajere.

Principiile coordonatoare ale politicii de mediu:
Modernizarea şi înt rirea capacit ii administrative/institu ionale în domeniul mediului
Acțiuni:
Efectuarea de controale la agentii economici cu impact semnificativ asupra
factorilor de mediu in vederea conformarii cu cerin ele de mediu
Creşterea eficien ei de aplicare a legisla iei în domeniul protec iei mediului şi
poluarii industriale

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure
Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure

2017
2017

Principiile coordonatoare ale politicii de mediu:
Îmbun t irea gradului de conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cet enilor în luarea deciziilor privind mediul
Acțiuni:

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure ,
Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure
Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure ,
Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

12.4

Organizarea şi sus inerea de programe de educare şi conştientizare a popula iei
cu privire la protec ia mediului şi colectarea selectiv a deşeurilor

12.5

Participarea la dezbateri publice, comisii de avizare tehnic
tematic de mediu cu unit i de înv mânt din jude ul Mures

IV.

M sura:
Politica în domeniul gestion rii infrastructurii de ap şi ap uzat prin creşterea semnificativ a re elelor de ap curent şi canalizare din
mediul urban şi rural

12.6

12.7

V.

şi ac iuni pe

Acțiuni:
Înfiinţarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în
localit i din jude ul Mureş: Miercurea Nirajului, S rma u, Sighi oara,
Sângeorgiu de P dure, Sovata, Târn veni
Înfiinţarea/extinderea/modernizarea reţelelor de canalizare/ape uzate în
localit i din jude ul Mureş: Miercurea Nirajului, S rma u, Sighi oara,
Sângeorgiu de P dure, Sovata, Târn veni

2017

2017

Prim riile nominalizate

În func ie de finan are

Prim riile nominalizate

În func ie de finan are

M sura:
Politica în domeniul gestion rii deşeurilor
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12.8

12.9

12.10
12.11
12.12

12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18

12.19
12.20
12.21
12.22

VI.
12.23
12.24

VII.

Acțiuni:
Urmarirea respectarii prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul
deseurilor
Controale privind verificarea realiz rii obliga iilor de mediu privind închiderea
şi urm rirea postînchidere de c tre operatorii depozitelor neconforme clasa „b”
şi depozite industriale, care şi-au sistat activitatea conform calendarului
prev zut în anexa 5 la HG nr. 349/2005.
Monitorizarea realiz rii m surilor stabilite în Planul Jude ean de Gestionare a
Deşeurilor
Monitorizarea reducerii cantit ilor de deşeuri biodegradabil depozitate
Monitorizarea respect rii m surilor de eliminare a echipamentelor cu con inut
de PCB prev zute în planurile întocmite de c tre agen ii economici, precum şi
verificarea amplasamentelor spa iilor de depozitare a condensatorilor cu PCB
scoşi din uz
Monitorizarea activit ii de eliminare deşeuri medicale cu respectarea
condi iilor impuse pentru transport şi colectare
Monitorizarea agen ilor economici produc tori de echipamente electrice şi
electronice şi a punctelor de colectare a deşeurile de echipamente electrice şi
electronice
Monitorizarea activit ii punctelor de colectare/tratare a vehiculelor scoase din
uz
Monitorizarea bazei de date din jude ul Mureş, privind produc torii de
ambalaje de desfacere, produc torii de produse ambalate şi deşeuri de
ambalaje gestionate
Monitorizarea agen ilor economici din jude privind activitatea de colectare şi
valorificare a deşeurilor de baterii si acumulatori
Monitorizarea cantit ilor de n moluri produse de sta iile de epurarea a apelor
menajere şi industriale şi raportarea acestora pentru realizarea bazei de date
anuale
Monitorizarea agen ilor economici produc tori, generatori şi colectori de uleiuri
uzate; şi realizarea bazelor de
date privind cantit ilor de uleiuri uzate
colectate şi valorificate / eliminate
Monitorizarea respect rii condi iilor legislative privind transportul deşeurilor
periculoase
Inventarierea agen ilor economici importatori, produc tori şi utilizatori
de substan e şi preparate chimice periculoase si monitorizarea bazei de date din
SIM
Sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul municipiului Tîrgu Mureş

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure

2017

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure

2017

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Semestrial

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Lunar

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Semestrial

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Permanent

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017-2019

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Permanent

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

M sura:
Program pentru gestionarea siturilor contaminate

Acțiuni:
Monitorizarea m surilor de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate
istoric
M suri de decontaminare i ecologizare"Iaz Batal"

M sura:
Program pentru protec ia mediului prin conservarea biodiversit ii
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12.25
12.26
12.27

12.28

12.29

12.30
12.31
12.32

VIII.

12.33

12.34

12.35

12.36

12.37

IX.

Acțiuni:
Verificarea respect rii obliga ilor legale în ariile naturale protejate, situri
Natura 2000 - Consilii locale/Prim rii, persoane fizice şi juridice,
administratori/custozi

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure

2017

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure

2017

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure

2017

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Anual

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure ,
Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

2017

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure ,
Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure , Inspectoratul
pentru Situa ii de Urgen „Horea” al Jude ului Mure

2017

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure ,
Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

2017

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Permanent

Agen ia pentru Protec ia Mediului Mure

Permanent

Ac iuni de verificare a modului de exploatare şi extrac ie agregate minerale.
Efectuarea de controale la admninistratiile publice locale pentru verificarea
modului de aplicare a legisla iei în domeniul protec iei mediului, gestiunii
deseurilor si starii de salubritate
Continuarea elabor rii planurilor de management pentru conservarea ariilor
naturale protejate (speciile i habitatele de interes comunitar/na ional
neacoperite de proiectele anterioare).
Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor s lbatice de interes
comunitar din toate ariile naturale protejate din jude ul Mure şi stabilirea
sistemului de monitorizare a st rii de conservare a acestora
Implementarea planurilor de ac iune/ m surilor de conservare din planurile de
management aprobate pentru ariile naturale protejate (specii i habitate de
interes comunitar ) în amenajamentele silvice
Ac iuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversit ii şi ecosistemelor
Men inerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate
(împ duriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate,
în acord cu obiectivele europene în domeniu.

M sura:
Program pentru monitorizarea şi îmbun t irea calit ii aerului
Acțiuni:
Urm rirea respect rii prevederilor H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei
de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser în jude ul
Mureş.
Controale comune cu ISU Mures si APM Mures a obiectivelor aflate sub
inciden a Directivei SEVESO, privind controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substan e periculoase. Participarea la evaluarea,
inclusiv la testarea planurilor interne şi externe de urgen , pentru obiectivele
cu risc major.
Implementarea prevederilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale transpusa in
legislatia romaneasca prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale
Supravegherea calit ii aerului pentru indicatorii reglementa i prin Legea 104
din 2011 privind calitatea aerului înconjur tor prin intermediul sta iilor
automate de monitorizare a calit ii aerului incluse în re eaua na ional de
Monitorizare a Calit ii Aerului
Supravegherea concentra iei amoniacului în aerul înconjur tor, a
radioactivitatii mediului si a nivelui de zgomot produs de traficul rutier şi
feroviar în zonele urbane.

M sura:
Program de prevenire şi gestionare a inunda iilor
Acțiuni:
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12.38
12.39
12.40
12.41
12.42
12.43
12.44

X.

Regularizare i îndiguire pârâul Lu în localit ile Dedrad, Goreni, Bato ,
comuna Bato , jude Mure
Program propus: 650 mii lei
Amenajare râu Mure în zona localit ii Ru ii Mun i, jude Mure
Program propus: 520 mii lei
Supraîn l are dig mal stâng râu Mure la Ludu
Program propus: 1.100 mii lei
Regularizare râu Târnava Mic în zona localit ii Mica
Program propus: 1.020 mii lei
Planul anual de preg tire în domeniul situa iilor de urgen al municipiului Tg.
Mureş
Modernizare sistem centralizat de instiintare alarmare a populatiei municipiului
Tg Mures
Studiu de audibilitate – realizarea Sistemului integrat de avertizare şi alarmare
a popola iei în cazul iminen ei producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene.

13.
I.

Ac iuni de verificare a modului de exploatare/ prelucrare a materialului lemnos.

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

II.

Administra ia Bazinal de Ap Mure

Decembrie 2017

Administra ia Bazinal de Ap Mure

Decembrie 2017

Administra ia Bazinal de Ap Mure

Decembrie 2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Jude ean Mure

2017

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI
M sura:
Asigurarea securit ii energetice na ionale
Acțiuni:

13.1

Decembrie 2017

M sura:
Program pentru dezvoltarea durabil a p durilor
Acțiuni:

12.45

Administra ia Bazinal de Ap Mure

Modernizarea i reabilitarea iluminatului public în localit i din jude ul Mureş
Efectuarea demersurilor pentru înfiin area i extinderea re elei de energie
electric în localit i din jude ul Mureş
Reabilitare termic /eficientizare energetic cl diri în mai multe localit i din
jude ul Mureş
Dezvoltarea şi reabilitarea re elelor de distribu ie, prin efectuarea de lucr ri de
investi ii şi modernizare în localit i din jude ul Mureş.
Lucr ri de investi ii programate în anul 2017 = 30
Lucr ri de investi ii care se vor finaliza pân la 30.12.2017 = 14
Lucr ri de investi ii în derulare la 30.12.2017 = 16
Creşterea gradului de continuitate în alimentarea consumatorilor, prin
executarea de lucr ri de revizii tehnice şi repara ii în re elele de distribu ie a
energiei electrice.
En. El Nelivrat =
815 MWh
En. El Distribuit = 1.428.000 MWh
Alimentarea cu energie a noi consumatori, prin electrific ri rurale i extinderi de
re ele electrice
Extinderile de re ea se realizeaz la solicitarea autorit ilor locale

Prim rii din jude ul Mure , S.C.”Electrica Distribu ie
Transilvania Sud”S.A. – Sucursala Mureş
Prim rii din jude ul Mure , S.C.”Electrica Distribu ie
Transilvania Sud”S.A. – Sucursala Mureş

În func ie de finan are
În func ie de finan are

Prim rii din jude ul Mure

În func ie de finan are

Societatea de Distribu ie a Energiei Electrice
Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribu ie a
Energiei Electrice Mure

2017-2018

Societatea de Distribu ie a Energiei Electrice
Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribu ie a
Energiei Electrice Mure

2017

Societatea de Distribu ie a Energiei Electrice
Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribu ie a
Energiei Electrice Mure

2017

M sura:
Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE)
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13.7

14.
I.
14.1
14.2
14.3
14.4

14.5
14.6

II.
II.1

14.7

III.
III.1
14.8

15.
I.
15.1
15.2

II.

Acțiuni:
Realizarea unei sta ii de utilizare a energiei solare

Prim ria Comunei Glodeni

2017-2020

CAPITOLUL POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
M sura:

Transportul rutier
Acțiuni:
Prelungirea C ii Sighişoarei în direc ia DN 13
Tronson de leg tur între str. Budiului şi Autostrada Transilvania
Pod peste râul Mureş
Lucr ri de interven ii şi repara ii str zi, trotuare, parc ri şi lucr ri edilitare în
municipiul Tg. Mureş (pietruire, balastare, plombare, asfaltare, refacere
trotuare, parcari, accese)
Reabilitare/modernizare drumuri, asfaltare str zi în mai multe localit i din
mediul urban: S rma u, Sângeorgiu de P dure, Miercurea Nirajului, Sighi oara,
Iernut, Sovata, Târn veni, Ludu
Construire/reabilitare/modernizare poduri în localit i din jude ul Mure :
Sighi oara, Târn veni

Prim ria Municipiul Tîrgu Mure
Prim ria Municipiul Tîrgu Mure
Prim ria Municipiul Tîrgu Mure

2020
2020
2019

Prim ria Municipiul Tîrgu Mure

2017

Prim riile nominalizate

În func ie de finan are

Prim riile nominalizate

În func ie de finan are

M sura:

Transportul feroviar de c l tori

Subm sura:
Coridorul pan-european IV Feroviar - FEN+BS
Acțiuni:
Finalizarea proiectului Reabilitare linie de cale ferată Sighișoara-Coșlariu
(357,09 mil. Euro):
-Tronson Sighişoara – Aţel
-Lucrări de execuție instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R,
centralizare electronică și CCO Simeria

Sucursala Regional de C i Ferate Bra ov

Estimat
-Februarie 2018
-Martie 2018

M sura:

Transportul aerian
Subm sura:
Cre terea nivelului de securitate i siguranț pe toate aeroporturile i aerodromurile din România
Acțiuni:
Investi ii RA Aeroport Transilvania
Consiliul Jude ean Mure

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICA IILOR. CONVERGEN A DIGITAL
M sura:
Îmbun t irea actului de guvernare şi a serviciilor publice, predictibilitate, transparen şi e-Guvernare
Acțiuni:
Simplificarea accesului cet enilor la informa iile publice prin publicarea
acestora pe site-ul institu iei
Simplificarea accesului la serviciile publice prin furnizarea acestora i pe cale
electronic

31.12.2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure

2017

M sura:
E-government, Interoperabilitate, Securitate Cibernetic , Open Data, Big Data, Cloud Computing şi Media Sociale
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II.1

15.3

16.
I.

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

16.6

17.
I.
I.1

17.1
I.2

17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

Subm sura:
Oferirea de noi instrumente electronice, precum şi actualizarea celor existente pentru companii în vederea creşterii utiliz rii acestor instrumente care aduc reduceri de costuri
semnificative
Acțiuni:
Investi ii în programul de informatizare a Consiliului Jude ean Mure
Consiliul Jude ean Mure
31.12.2017

CAPITOLUL POLITICA DE AP RARE ŞI SECURITATE NA IONAL
POLITICA DE AP RARE
M sura:
Implementarea unui management optim al resurselor de ap rare
Acțiuni:
Completarea unit ilor militare şi celorlalte structuri din Sistemul Na ional de
Ap rare (M.A.I., S.R.I., S.T.S) cu resurse umane şi resurse tehnico-materiale, pe
tot parcursul anului, conform cererilor de completare
Luarea în eviden a tinerilor din contingentul 1999 şi din contingentele mai
vechi (1973-1998)
Promovarea, recrutarea şi selec ia tinerilor pentru profesia militar , respectiv
pentru posturile de solda i voluntari
Organizarea şi desf şurarea convoc rilor de preg tire pentru ap rare a
responsabililor cu eviden a militar din jude ul Mureş.
Organizarea şi desf şurarea activit ilor de preg tire a structurilor sistemului
na ional de ap rare destinate punerii în aplicare la ordin, a documentelor de
mobilizare existente
Asigurarea cet enilor de documente pe linia eviden ei militare, a activit ilor
desf şurate în cadrul Ministerului Ap r rii Na ionale, pensii, recalcul ri de
pensii, ajutoare de deces

Centrul Militar Jude ean Mureş

2017

Centrul Militar Jude ean Mureş

2017

Centrul Militar Jude ean Mureş

2017

Centrul Militar Jude ean Mureş

2017

Centrul Militar Jude ean Mureş

2017

Centrul Militar Jude ean Mureş

2017

Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş

31.12.2017

Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş, Direc ia
General Anticorup ie

31.12.2017

Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş

31.12.2017

Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş

Lunar

Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş

31.12.2017
31.12.2017

CAPITOLUL AFACERI INTERNE
M sura:
Poli ia Român

Subm sura:
Eliminarea redundan elor din sistem
Acțiuni:
Actualizarea permanent a informa iilor privind activitatea cu publicul a
institu iei pe site-ul inspectoratului, care poate fi accesat folosind linkul
https://ms.politiaromana.ro
Subm sura:
Înt rirea disciplinei în rândul cadrelor
Acțiuni:
Ac iuni pro-active de prevenire şi combatere a corup iei în rândul cadrelor
unit ii;
Instruiri privind respectarea cadrului normativ, principiile care guverneaz
activitatea poli istului, etc.
Întocmirea Planului de ac iune pentru îmbun t irea climatului de ordine i
disciplin rutier ;
Asigurarea unui tratament corect în ceea ce priveşte disciplina muncii;
Eliberarea cu celeritate a certificatelor de cazier judiciar;
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17.7
I.3

17.8
17.9
17.10
I.4

17.11
I.5

17.12
17.13
17.14
17.15
I.6

17.16
17.17
17.18
I.7

17.19

17.20

II.

Efectuarea de controale inopinate atât la efectivele de la Centrul de Re inere şi
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
Arest Preventiv, cât şi la escortele de la instan ele de judecat
Subm sura:
Perfec ionarea actului de comand
Acțiuni:
Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologic , respectiv de
gestionare a riscurilor pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
intern managerial
Instruiri privind respectarea atribu iilor de serviciu de c tre to i poli iştii,
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
inclusiv de c tre cei care îndeplinesc func ii de comand ;
Asigurarea intransigen ei fa
de îndeplinirea mandatului încredin at şi
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
respectarea principiului raporturilor oficiale;
Subm sura:
Identificarea unor noi proiecte de absorb ie a fondurilor europene
Acțiuni:
Monitorizarea permanent a liniilor de finan are, în vederea acces rii de fonduri
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mure
externe nerambursabile
Subm sura:
Stabilitatea cadrelor
Acțiuni:
Elaborarea şi aplicarea unor planuri de preg tire profesional adaptate la
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
specificul fiec rui domeniu de activitate;
Deschiderea canalelor de promovare a lucr torilor;
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
Planificarea activit ii astfel încât s asigure atingerea performan ei individuale
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
şi dezvoltarea loialit ii angaja ilor, în vederea creşterii eficien ei;
Analiza situa iei cadrelor şi sc derea deficitului de personal. Ocuparea, prin
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
concurs, a func iilor vacante de comand şi de execu ie
Subm sura:
Orientarea managementului resurselor umane în vederea ob inerii de rezultate bune
Acțiuni:
Prioritizarea fondurilor/direc iilor de ac iune pe fiecare dintre domeniile de
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
activitate, în func ie de evolu ia situa iei operative.
Însuşirea/aprofundarea cunoştin elor pe domeniile de activitate specifice, în
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
vederea dezvolt rii competen elor profesionale specifice şi generale;
Integrarea poli iştilor nou încadra i.
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
Subm sura:
Recuperarea prejudiciilor cauzate statului prin s vârşirea de infrac iuni
Acțiuni:
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş, Structuri din
cadrul MAI, Garda Na ional de Mediu - Serviciul
Derularea unor ac iuni la nivel jude ean şi zonal pentru combaterea
Comisariatul Jude ean Mureş, Administra ia Jude ean
infrac iunilor
a Finan elor Publice Mureş
Efectuarea de acte procedurale atât pentru identificarea bunurilor - obiect al
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş
m surilor asiguratorii – cât şi pentru aplicarea acestor m suri

M sura:
Jandarmeria Român
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31.12.2017

31.12.2017
Lunar
31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017
31.12.2017
2017
31.12.2017

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Acțiuni:
17.21

Desf şurarea în comun de şedin e de analiz , informare, avizare etc.

17.22

Desf şurarea în comun de activit i specifice

17.23

Mediatizarea activita ilor desf urate în colaborare

17.24

Optimizarea proceselor de planificare, organizare, conducere şi executare a
misiunilor din competen .

17.25

Standardizarea documentelor de planificare, organizare şi executare a
misiunilor de ordine public

17.26

Reducerea timpului de interven ie la evenimente şi creşterea calit ii serviciului
prestat (cf. Plan MAI).

17.27

Ac iuni de combatere a faptelor antisociale executate, finalizate cu constat ri de
natur penal şi / sau contraven ional .

17.28

Realizarea unor dispozitive de ac iune flexibile care s ac ioneze dup principiul
„cel mai apropiat element de dispozitiv ac ioneaz ”.

17.29

Mediatizarea activita ilor desfasurate.

17.30

Desf urarea de activit i/ stagii de preg tire la nivelul unit ii i a centrelor de
preg tire ale Jandarmeriei.

17.31

Desf urarea de activit i/ stagii de preg tire la nivel zonal cu structurile MAI în
sistem integrat.

17.32

Optimizarea proceselor de planificare, organizare, conducere i executare a
misiunilor din competen

Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Institu ia Prefectului – Jude ul Mure ,
Consiliul Jude ean Mure , Consilii locale
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Direc ia Silvic Mure , Direc ia Sanitar
Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor Mure ,
Inspectoratul Teritorial de Munc Mure ,
Garda Na ional de Mediu - Serviciul Comisariatul
Jude ean Mureş, ANPA, Administra ia Jude ean a
Finan elor Publice Mureş
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Structurile mass-media institutionale i
acreditate
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş,
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş, Inspectoratul pentru Situa ii de
Urgen „Horea” al Jude ului Mureş, Consilii locale
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş,
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş,
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş,
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş,
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Structurile mass-media institutionale i
acreditate
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , centrele de preg tire
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş,
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş, Inspectoratul pentru Situa ii de
Urgen „Horea” al Jude ului Mureş
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş
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Conform organiz rii activita ilor

La solicitare

Pentru fiecare eveniment sustenabil

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

Pentru fiecare eveniment sustenabil
Semestrial

Semestrial

31.12.2017

17.33
17.34
17.35
17.36

III.
17.37
17.38
17.39
17.40
17.41
17.42
17.43

Standardizarea documentelor de planificare, organizare i executare a
misiunilor de ordine public
Reducerea timpului de interven ie la evenimente i cre terea calit ii serviciului
prestat (conform Planului M.A.I.)
Ac iuni de combatere a faptelor antisociale executate, finalizate cu constat ri de
natur penal i/sau contraven ional
Realizarea unor dispozitive de ac iune flexibile care s ac ioneze dup principiul
„cel mai apropiat element de dispozitiv ac ioneaz ”

M sura:
Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen

Ac iuni de informare preventiv a popula iei (inclusiv categoriile defavorizate)
Consemnarea lec iilor înv ate ca urmare a organiz rii şi desf şur rii etapelor
concursului mondial de „Descarcerare şi asisten medical de urgen ”
Implicarea cadrelor subunit ii în instruirea personalului SVSU care de in
autospeciale de interven ie privind modul de ac iune în situa ii de urgen
Instruirea personalului SVSU/SPSU (Servicii Voluntare i Private pentru Situa ii
de Urgen ) în vederea perfec ion rii preg tirii în domeniul situa iilor de
urgen .
Reorganizarea SVSU/SPSU (Servicii Voluntare i Private pentru Situa ii de
Urgen ) conform OMAI 96/2016
Organizarea de convoc ri şi sesiuni de preg tire cu personalul responsabil din
cadrul unit ilor administrativ-teritoriale
Actualizarea schemei cu riscurile teritoriale

17.45

Actualizarea PAAR (Planul de Analiz

17.47
17.48
17.49

17.50

17.51
17.52

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

- IGSU

Acțiuni:
Utilizarea datelor statistice rezultate din dinamica interven iilor pentru
reorientarea activit ii de prevenire

17.44

17.46

Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin
Motora” Mureş

i Acoperire a Riscurilor)

Reducerea timpului de r spuns prin recunoaşteri/antrenamente de alertare
precum şi cunoaşterea particularit ilor itinerariilor de deplasare
EXCOM pentru gestionarea unei situa ii de urgen generat de un accident
rutier în urma c ruia un microbuz cu persoane a c zut în ap
EXCOM pentru gestionarea unei situa ii de urgen generat de alunec ri de
teren în localitatea Şilea Nirajului
Editarea şi reactualizarea protocoalelor existente la nivelul unit ii cu O.N.G.uri, funda ii, institu ii care desf şoar activit i în domeniul situa iilor de
urgen .
Actualizarea bazei de date (în format electronic) privind substan ele periculoase
de inute de operatorii economici din raionul de interven ie, prin solicitarea
datelor de la aceştia
Introducerea datelor din Planul cu organizare a interven iei, fişele operative,
planurile de interven ie a operatorilor economici/institu ii, a datelor culese din
urma recunoaşterilor, patrule psi etc. în baza de date a fiec rei localit i
Actualizare Plan Roşu

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrial 2017

„Horea” al

Trimestrial 2017

„Horea” al

Semestru II 2017

„Horea” al

Semestrul II 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Semestrul II 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Semestrul II 2017

„Horea” al

Semestrul II 2017

„Horea” al

Trimestrial 2017

„Horea” al

Trimestrul III 2017

„Horea” al

Semestrul II 2017

„Horea” al

Trimestrul III 2017

„Horea” al

Trimestrul IV 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrial 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Semestrial 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrul III 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Horea” al

Trimestrul III 2017
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17.53
17.54
17.55
17.56
17.57
17.58
17.59
17.60
17.61
17.62

17.63
17.64
17.65

17.66

17.67

17.68

17.69
17.70

Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

Organizarea competi iei mondiale de descarcerare
Participarea la activit ile de preg tire ale inspectoratului, a institu iilor cu
func ii de sprijin conform cerin elor specifice
Actualizarea Planurilor de cooperare/interven ie cu celelalte structuri ale
S.N.M.S.U. (Sistemului Na ional de Management al Situa iilor de Urgen )
Participarea la interven ii pentru Distrugerea ghe ii şi a z poarelor în
colaborare cu I.S.U Bistri a-N s ud, în raioanele de competen în zonele de
competen Mureş/ Bistri a-N s ud
Selec ia şi participarea la cursul de extindere competen e (linie intravenoas şi
intubare pacient cu combytube)
Auditarea pe linie de interven ie de c tre o delega ie de pompieri din Shropshire
– Anglia
Sprijinul autorit ilor locale din zona de competen pentru dotarea SVSU-urilor
proprii cu autospeciale de interven ie de la partenerii din Anglia
Implementarea SMISU (Sistem Management Integrat al Situa iilor de Urgen )
la nivelul unit ii – instruirea personalului desemnat de fiecare structur în OZU
(Ordin de Zi pe Unitate) şi începerea introducerii de date conform procedurii
Executarea inventarierii anuale
Analiza gradului de dotare a structurilor de interven ie cu principalele accesorii,
mijloace de mobilitate, utilaje de interven ie şi echipamente de protec ie la
interven ii
Întocmire documenta ie necesar în vederea radierii din eviden ele Ministerului
Finan elor a cl dirilor apar inând G.A.Z. din cadrul Detaşamentului Tg. Mureş
şi Detaşamentului Reghin
Înaintarea documentelor pentru avizare de c tre Direc ia Logistic M.A.I.
privind demolare cl diri apar inând G.A.Z.
Înscrierea în CF/Înt bularea imobilului de la Miercurea Nirajului şi
transmiterea f r plat c tre Prim ria Miercurea Nirajului în urma revendic rii
foştilor proprietari
Îmbun t irea func ionalit ilor de comunica ii existente în cadrul autospecialei
Punct de Comand Mobil prin instalarea/configurarea de noi echipamente de
comunica ii
Finalizare dezvolt rii sistemului de comunica ii voce, prin integrarea în sistemul
de comunica ii voce M.A.I. a Detaşamentului de Pompieri Sighişoara şi Reghin
şi a Sec iilor de Pompieri Târn veni şi S rmaşu, în func ie de resursele tehnice
alocate
Organizarea şi desf şurarea examenelor/concursurilor pentru încadrarea
posturilor vacante în concordan cu legisla ia în vigoare şi specificul posturilor
în vederea echilibr rii procentului de încadrare a structurilor şi asigur rii unui
nivel ridicat de îndeplinire a atribu iilor
Adoptarea unor forme atractive/moderne de preg tire, orientate spre activitatea
practic şi de aplicare a cunoştin elor; evaluarea obiectiv şi aprecierea
nivelului de preg tire a personalului
Organizarea de întruniri, cu ocazia sesiunilor de preg tire, cu diversele

„Horea” al

Trimestrul IV 2017

„Horea” al

Trimestrial 2017

„Horea” al

2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Anual

„Horea” al

Semestrul II 2017

„Horea” al

Semestrul II 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Semestrial 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrul IV 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Semestrial 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrul III 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrul III 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrul III 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrul IV 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrul IV 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Anual

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Lunar 2017
Anual

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Horea” al

Trimestrial 2017
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17.71

17.72

17.73

17.74

17.75

17.76

17.77

17.78

categorii profesionale (cadre medicale, cadre didactice, personal din institu ii cu
atribu ii de sprijin pe linia situa iilor de urgen : Garda de Mediu, Agen ia
pentru Protec ia Mediului, Direc ia de S n tate Public , Serviciul de
Gospod rire a Apelor, etc.)
Informare cu privire la actele normative nou ap rute, în cadrul sesiunilor lunare
de preg tire şi şedin e de comand
Formarea profesional ini ial şi continu a personalului în institu ii de formare
specializate la nivelul MAI şi în cadrul ISU Mureş, potrivit propunerilor reieşite
din diagnoza de preg tire pe anul 2017 în profiluri şi specialit i militare
specifice fiec rei structuri organizatorice în vederea asigur rii unui nivel ridicat
de perfec ionare şi specializare
Planificarea formelor de preg tire prin cursuri de dezvoltare a carierei (de
perfec ionare şi specializare) a personalului în vederea men inerii, actualiz rii şi
dezvolt rii nivelului de cunoştin e de specialitate, în vederea creşterii eficien ei
şi competitivit ii la locul de munc
Folosirea resurselor financiare si materiale în conformitate cu prevederile
bugetului aprobat şi cu respectarea normelor stabilite prin acte normative,în
vederea creşterii eficien ei în condi iile unor consumuri de bunuri şi cheltuieli
cât mai reduse

Jude ului Mure

Asigurarea unei execu ii bugetare prudente
Asigurarea la timp şi în limita indicatorilor aproba i a mijloacelor financiare
necesare pentru realizarea programelor referitoare la înzestrarea
inspectoratului, între inerea şi repararea tehnicii şi bunurilor materiale din
dotare, salarizarea personalului şi alte nevoi administrativ – gospod reşti
Pe principiul cunoaşterii „bunelor practici şi a lec iilor înv ate”, cunoaşterea
tehnicilor şi tacticilor proprii de interven ie şi a armoniz rii ac iunilor în comun
vor fi diseminate la subunit i materialele întocmite pentru exerci iile de
cooperare precum şi rapoartele de evaluare întocmite de unitate sau primite de
la alte unit i
Analiza situa iei operative a unit ii care va cuprinde evaluarea şi eviden a
riscurilor existente în zona de competen , modul cum acestea pot fi acoperite
prin m suri specifice muncii preventive şi de interven ie precum şi capacitatea
opera ional a unit ii şi subunit ilor

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Anual

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Anual

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Anual

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrial 2017

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Trimestrial 2017

Lunar 2017
Trimestrial 2017

17.79

Transmiterea c tre mass-media a buletinelor informative cu privire la
interven iile, misiunile, ac iunile, activit ile desf şurate de inspectorat.

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Lunar 2017

17.80

Promovarea tuturor activit ilor desf şurate de inspectorat.

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Lunar 2017

17.81

Participarea la emisiuni de televiziune şi radio cu specific de prevenire şi
stingere a incendiilor.

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
Jude ului Mure

„Horea” al

Lunar 2017

17.82

Promovarea şi mediatizarea Competi iei Interna ionale de Descarcerare.

17.83

Asigurarea unui climat de transparen

17.84

Dispunerea de c tre prefectul jude ului Mure , în calitate de pre edinte al

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen „Horea” al
Jude ului Mure
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen „Horea” al
Jude ului Mure
Institu ia Prefectului - Jude ul Mure

în rela ia cu mass-media.

51
RO540026 Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211 int. 1121/fax: 0265-260380
e-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro, web: www.prefecturamures.ro

August 2017
Trimestrial 2017
2017

Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , de m suri pentru prevenirea i
gestionarea situa iilor de urgen
17.85

18.
I.
18.1
18.2
18.3

II.
18.4
18.5

19.
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

19.7

19.8
19.9

Realizarea Planului de activitate al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen pe anul 2017

Institu ia Prefectului - Jude ul Mure , Inspectoratul
pentru Situa ii de Urgen „Horea” al Jude ului Mure ,
institu iile cu responsabilit i în domeniul situa iilor de
urgen

CAPITOLUL POLITICA EXTERN
M sura:
Sporirea rolului României, ca stat membru, în cadrul UE, respectiv a calit ii contribu iei
Acțiuni:
Asigurarea cotiza iei de membru în cadrul Adun rii Regiunilor Europei (ARE)
Efectuarea de deplas ri în str in tate
Primiri de delega ii externe

2017

rii noastre la consolidarea Uniunii

Consiliul Jude ean Mure
Consiliul Jude ean Mure
Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

2017

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş, Serviciul
Jude ean Anticorup ie Mureş

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş, Serviciul
Jude ean Anticorup ie Mureş

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure - Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor
Simple

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure

2017

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure - Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere i
Înmatriculare a Vehiculelor

2017

M sura:
Punerea în valoare a parteneriatelor României în plan bilateral şi multilateral
Acțiuni:
Primirea de delega ii externe şi stabilirea de rela ii de cooperare cu autorit i
publice din alte state.
Actualizarea bazei de date privind rela iile de colaborare, înfr ire sau
parteneriat stabilite de autorit ile publice locale din jude ul Mureş cu entit i
similare din alte ri.

CAPITOLUL JUSTI IE

Acțiuni:
Organizarea de întâlniri ale Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de
corup ie cu atribu ii la nivelul Institu iei Prefectului-Jude ul Mureş
Consilierea personalului Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş, de câte ori este
necesar, cu privire la prevenirea faptelor de corup ie
Participarea la realizarea analizei de risc privind corup ia la nivelul structurilor
Ministerului Afacerilor Interne
Supravegherea permanent a activit ii personalului Institu iei PrefectuluiJude ul Mureş pentru a putea fi recep ionat orice semnal de corup ie
Participarea la activit i de instruire tematic a membrilor Grupului de lucru
pentru prevenirea faptelor de corup ie cu atribu ii la nivelul Institu iei
Prefectului-Jude ul Mureş i a personalului din institu ie
Revizuirea anual a Registrului riscurilor la corup ie al Institu iei PrefectuluiJude ul Mure
Realizarea prevenirii i combaterii corup iei prin ac iunile consilierului de
integritate, ale Grupului de lucru constituit i cu ocazia edin elor de lucru cu
participarea ofi erilor pe linie de prevenire din cadrul Serviciului Jude ean
Anticorup ie Mure
Colaborarea cu Serviciul Jude ean Anticorup ie Mure pentru realizarea
activit ilor de prevenire a faptelor de corup ie
Prezentarea de teme privind prevenirea i combaterea corup iei
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19.10
19.11
19.12
19.13

20.
I.

20.1

II.

Realizarea de întâlniri periodice cu ofi erii pe linie de prevenire din cadrul
Serviciului Jude ean Anticorup ie Mure
Desf urarea activit ilor de instruire/informare anticorup ie a personalului din
cadrul structurilor MAI
Creşterea gradului de informare a personalului MAI şi asigurarea transparen ei
activit ii DGA
Asigurarea unei bune rela ion ri, în limitele prev zute de actele normative, cu
cet enii i organiza iile legal constituite

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure - Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor
Simple

2017

Serviciul Jude ean Anticorup ie Mure

2017

Serviciul Jude ean Anticorup ie Mure

2017

Serviciul Jude ean Anticorup ie Mure

2017

CAPITOLUL CULTUR . CULTE. MINORIT I
CULTUR
M sura:
Lansarea primului program de sus inere a investi iilor în infrastructura cultural
Acțiuni:
Tîrgu-Mures – Ora multicultural – ciclul de spectacole
Ziua limbii romane şi maghiare
Ziua Culturii Românesti şi Maghiare

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

M sura:
Promovarea culturii locale i a patrimoniului cultural local
Acțiuni:

20.2

20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8

Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Institu ia Prefectului – Jude ul Mure

Expozi ie de pictur la Prefectur
Expozi ie de pictur , Galeria „Deisis”, dialoguri literare
Ziua Drapelului
Conferin
Pictura bisericeasc – fereastr c tre rug ciune (Anul omagial al
iconarilor i pictorilor biserice ti); expozi ie ; ateliere i despre tradi ia
iconografiei române ti)

Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
ONG-uri mureşene
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
ONG-uri mureşene,
Funda ia Miron Cristea Topli a
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Biblioteca Or şeneasc „Liviu Rusu”, S rmaşu
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Biblioteca Municipal „Petru Maior” Reghin
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Biblioteca Municipal „Petru Maior” Reghin
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Biblioteca Municipal „Petru Maior” Reghin
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Galeria Deisis
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Biblioteca Municipal „Petru Maior” Reghin
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Biblioteca Municipal „Petru Maior” Reghin
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Biblioteca Or şeneasc S rmaşu

Ziua Imnului
Concursuri Literare: „Credo”, „Prima iubire”, „Baladele verii”, la M n stirea
L puşna
Ziua Limbii
Manifestare cultural-artistic
Simpozion Na ional – edi ia a V-a : Tradi ie, cultur i spiritualitate în Deda i
împrejurimi

20.9

Pictori mureşeni, expo grup

20.10

Dialoguri literare
C r i noi de autori mureşeni

20.11

Dezbatere pe c r ilor autorilor mureşeni

20.12

Conferin “Unire-n cuget şi sim iri” – reuniune cultural
Na ionale la S rmaşu

Omagierea Zilei
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25 august
25 septembrie
28 octombrie
18 decembrie
25 iulie
4 noiembrie
18-20 iulie
29 iulie
2-6 august
31 august
20 septembrie
24 octombrie
26 octombrie
20 noiembrie
1 decembrie

20.13

Expozi ie de icoane, Galeria „Deisis”,

20.14

Evocare : Ion Vlasiu – om de cultur , la 20 de ani de la moarte

20.15

20.16

20.17

20.18

III.
20.19

IV.

20.20
20.21
20.22

V.
20.23

Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Galeria Deisis
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Biblioteca Municipal „Petru Maior” Reghin
Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
Galeria Deisis

Expozi ie de pictur , Galeria „Deisis”, S rb torile tradi ionale de iarn în
pictur
Competi ii sportive interşcolare şi între unversit ile din Tg. Mureş
Distinc ii Amici Urbis
Simfonii de toamna
Festivalul vinului
S rb torirea Zilei Na ionale 1 Decembrie
Pentru anul 2017, cele 9 institu ii de cultur subordonate Consiliului Jude ean
Mureş au propus 402 ac iuni culturale şi lucr ri culturale:
Revista Látó – 18 ac iuni
Revista „Vatra” –4 ac iuni
Centrul Jude ean pentru Cultur Tradi ional şi Educa ie Artistic Mureş –
19 ac iuni
Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel – 22 ac iuni
Scoala Popular de Art – 17 ac iuni
Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul – 29 ac iuni
Filarmonica de Stat Mureş – 13 ac iuni
Biblioteca Jude ean Mureş – 166 ac iuni
Muzeul Jude ean Mureş – 114 ac iuni.
Programul pentru acordarea de finan ri nerambursabile din bugetul public al
jude ului Mure în domeniul cultur

5 decembrie
7 decembrie
23 decembrie

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Consiliul Jude ean Mureş,
Institu iile de cultur nominalizate

31.12.2017

Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017

M sura:
Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului şi atragerea unui nou public, precum şi sprijinirea industriilor
creative pentru folosirea avantajelor oferite de pia a unic digital
Acțiuni:
Programul " Oraşe europene"

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017-2019

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017

Prim ria Ora ului S rma u

2018

Prim ria Ora ului Sovata

În func ie de finan are

M sura:
Sus inerea industriei cinematografice româneşti pentru a-şi înt ri competitivitatea pe plan interna ional şi revigorarea re elei cinematografice
na ionale
Acțiuni:
Asigurarea logisticii pentru "Gala de film românesc" şi "Premiere film
românesc" la Cetatea Medieval
Vizionare de film românesc (tematici din curricula şcolar )
Construire Centru Cultural S rma u prin reabilitarea cinematografului S rma u
Amenajare spa iu de agrement în zona cinematografului „Doina” din ora ul
Sovata

M sura:
Dezvoltarea educa iei artistice şi culturale la nivelul înv

mântului preuniversitar

Acțiuni:
Concurs literar pentru elevi “Serafim Duicu” Promovarea valorilor literare
tinere

Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş,
coala Gimnazial „Serafim Duicu”
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13-17 octombrie

CULTE
M sura:
Încurajarea dezvolt rii de parteneriate sociale între autorit ile publice şi organiza iile religioase cu scopul înf ptuirii binelui comun
20.24

21.
I.

21.1

II.

21.2

Acțiuni:
Programul pentru acordarea de finan ri nerambursabile din bugetul public al
jude ului Mure în domeniul culte

Consiliul Jude ean Mure

31.12.2017

CAPITOLUL TINERET ŞI SPORT
M sura:
Guvernul sus ine înfiin area de Asocia ii Sportive colare, la nivelul institu iilor de înv mânt din România, finan ate în baza Legii nr.
350/2005 de c tre Consiliile locale pentru municipii şi oraşe, iar pentru comune de c tre Consiliile Jude ene
Acțiuni:
Eliberarea CIS (Certificate de Identitate Sportiv ) pentru asocia ii sportive
şcolare

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Cluburi şi Asocia ii Sportive

20.12.2017

M sura:
Promovarea educa iei sportive şi de voluntariat în şcoli şi prezentarea beneficiilor ob inute prin practicarea unor activit i sportive tuturor
elevilor
Acțiuni:
Urm rirea realiz rii ac iunilor din Calendarul Olimpiadei Na ionale a Sportului
Şcolar

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
ONG-uri

20.12.2017

21.3

Organizarea unor sesiuni de finan are a proiectelor de tineret

III.

M sura:
Folosirea activit ilor fizice şi a sportului ca o component important pentru integrarea în comunitate a invalizilor, copiilor cu dizabilit i şi a
celor orfani

21.4

Acțiuni:
Organizarea de activit i pentru persoanele cu dizabilit i şi stimularea
colabor rii cu O.N.G –uri din domeniu. Sprijinirea ONG-urilor în derulare
proiectelor sportive:
Cupa IRIS – diferite ramuri sportive
Cupa Maris – popice (nev z tori)
Cupa Olimpikus – jocuri ludice

15.12.2017

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Cluburi şi Asocia ii Sportive

20.12.2017

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
ONG–uri din jude ul Mure

15.12.2017

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Mass media din jude ul Mureş

20.12.2017

21.5

Dezvoltarea unor proiecte proprii i/sau în parteneriat

IV.

M sura:
Crearea unei noi viziuni a mass-media asupra promov rii sportului ca mod s n tos de via
Acțiuni:

21.6

Organizarea conferin elor de pres lunare

V.

M sura:
Încurajarea sportului de mas
Acțiuni:
Crearea cadrului organizatoric de practicare a exerci iilor fizice i a sportului:
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21.7

Memorial Szasz A.

21.8

Cupa Adial

VI.

M sura:
Sus inerea sportului de performan

21.9

-

tenis mas

Acțiuni:
Organizarea etapelor jude ene, cupe şi memoriale la nivel na ional şi
interna ional

21.10

Campionatul Jude ean pe echipe - lupte libere Etapa I, II, III i IV

21.11

Cupa Mure ul - canotaj

21.12

Cupa Memorial Gall – patinaj vitez

21.13

Cupa Ora elor - patinaj vitez

21.14

Cupa Nirajului - ciclism

21.15

Memorialul Antrenorilor – lupte libere

21.16

Programul pentru acordarea de finan ri nerambursabile din bugetul public al
jude ului Mure în domeniul sport

VII.

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Cluburi şi Asocia ii Sportive
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Cluburi şi Asocia ii Sportive

- cros

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Cluburi şi Asocia ii Sportive
Clubul Sportiv „Mure ul” Tîrgu-Mure ,
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure
Clubul Sportiv „Mure ul” Tîrgu-Mure ,
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure
Clubul Sportiv „Mure ul” Tîrgu-Mure ,
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure
Clubul Sportiv „Mure ul” Tîrgu-Mure ,
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure
Clubul Sportiv „Mure ul” Tîrgu-Mure ,
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure
Clubul Sportiv „Mure ul” Tîrgu-Mure ,
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure
Consiliul Jude ean Mure

2017
2017

20.12.2017
2017
28.07.2017
12.08.2017
05.08.2017
23-24.09.2017
11-12.11.2017
31.12.2017

M sura:
Introducerea activit ilor sportive extraşcolare în programul s pt mânal al elevilor
Acțiuni:
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Cluburi şi Asocia ii Sportive

20.12.2017

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
ONG-uri din jude ul Mure , institu ii publice locale

15.12.2017

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Mure ,
ONG-uri din jude ul Mure , institu ii publice locale

15.12.2017

21.17

Organizarea de cursuri de înot pentru preşcolari şi şcolari

VIII.

M sura:
Promovarea culturii şi activit ilor voca ionale prin dezvoltarea taberelor tematice. Înfiin area de programe na ionale pentru preg tirea
voca ional a tinerilor (muzic , pictur etc.) în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Ministerul Educa iei
Acțiuni:

21.18

Organizarea taberelor tematice

IX.

M sura:
Crearea unui program al egalit ii de şanse pentru tinerii proveni i din medii dezavantajate (tineri din mediul rural, tineri cu dizabilit i, tineri
de etnie rom etc.) pentru integrarea social şi financiar a acestora

21.19

X.

Acțiuni:
Sus inerea activit ilor centrului de tineret al Direc iei Jude ene pentru Sport i
Tineret Mure

M sura:
Finan area unui program de înfiin are, pe lâng prim rii, a centrelor comunitare de tineret care s coordoneze cursuri de limbi str ine, cursuri
de antreprenoriat, cursuri de utilizare a calculatorului, cursuri de muzic , cursuri de pictur , cursuri foto, dar şi punerea gratuit la dispozi ia
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tinerilor şi a cet enilor a bazelor sportive de interes comunitar, sub îndrumarea unui instructor sportiv etc
21.20

XI.

21.21
21.22
21.23

22.
I.
I.1

22.1

22.2

22.3

Acțiuni:
Înfiin area unui "Centru comunitar de tineret" în Cetatea Medieval Tîrgu Mureş

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017-2019

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017-2019

Prim riile nominalizate

În func ie de finan are

M sura:
Finan area unui proiect na ional de construc ie de locuin e pentru tineri cu subven ionarea chiriei: dezvoltarea unui fond locativ na ional
gestionat de stat
Acțiuni:
Construirea unor blocuri ANL în municipiul Tîrgu Mure , Str. Depozitelor, etapa
I, II i III
Amenajare parc zon central Cartier Belvedere et.I
Construirea de locuin e pentru tineri, locuin e de serviciu pentru speciali ti,
blocuri ANL în localit i din mediul urban: Miercurea Nirajului, Sovata,
Târn veni

CAPITOLUL POLITICI PENTRU DIASPORA
M sura:
Program pentru ap rarea drepturilor, libert ilor şi demnit ii românilor

Subm sura :
Guvernul va ac iona pentru ca accesul lucr torilor români pe pia a muncii s se fac nediscriminatoriu
Acțiuni:
Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a
Directivei 2014/67/UE privind asigurarea aplic rii Directivei nr. 96/71/CE
Inspectoratul Teritorial de Munc Mure
privind detaşarea lucr torilor în cadrul prest rii de servicii transna ionale,
astfel cum sunt transpuse în legisla ia na ional .
Verificarea modului în care agen ii economici respect prevederile Legii nr.
156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz în str in tate,
Inspectoratul Teritorial de Munc Mure
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare.
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Legii nr. 344/2006
şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salaria ilor în cadrul prest rii de
Inspectoratul Teritorial de Munc Mure
servicii transna ionale.
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