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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

Capitol/M sur /Ac iune

Entitatea implicat în realizare

Termen de finalizare

CAPITOLUL POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET
AcЮ iuni:
Acordarea, la controlul documentar al operaț iunilor vamale de import, a
unei atenț ii sporite pentru încadrarea tarifar corect a m rfurilor,
ț inând cont de normele generale de interpretare a Nomenclaturii
Combinate i de regulamentele in vigoare, publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene
Identificarea agenț ilor economici care îndeplinesc condiț iile 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 formalit ț ile pentru autorizarea acestora
Înregistrarea, certificarea, atestarea sau autorizarea agenț ilor economici
care desf oar activit ț i economice cu produse accizate.
Organizarea de sesiuni i cursuri la nivel local, regional i naț ional
prin care modific rile de proceduri i de aplicare a sistemului informatic
sunt explicate i implementate pentru agenț ii economici.
Distribuirea de materiale de informare pe aceast tem .
Transmiterea periodic c tre compartimentele specializate a AJFP Mure
a rezultatelor activit ț ii de control desf urate de BVI Mure în vederea
proces rii acestora.
Primirea periodic de la AJFP Mures a situaț iei încas rilor din accize,
defalcate pe produs i agent economic.
Folosirea procedurilor simplificate de v muire în a a fel încât contactul
între funcț ionarul public i agentul economic s fie cât mai redus. Astfel
conducerea instituț iei va verifica modul de respectare a Normelor de
etic
i conduit a funcț ionarului public
Informarea i invitarea agenț ilor economici la cursurile desf urate la
nivel regional si naț ional
Organizarea de întâlniri trimestriale cu agenț ii economici
Publicarea de materiale în mass-media
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

Biroul Vamal Mure

31.12.2018

Biroul Vamal Mure

31.12.2018

Biroul Vamal Mure

31.12.2018

Biroul Vamal Mure

31.12.2018

Biroul Vamal Mure

31.12.2018

Biroul Vamal Mure

31.12.2018

Biroul Vamal Mure

31.12.2018

Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure

Permanent

Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure

Permanent

Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure

Permanent
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1.11
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

2.
I.
I.1

2.1

II.
II.1

2.2

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,
S.I.P.I. (Serviciul de Informa ii şi Protec ie Intern ), Parchetul de pe lâng
Tribunalul Mureş şi Parchetul de pe lâng Judec toria Tg-Mureş,
activitate care vizeaz descurajarea evaziunii fiscale.

Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure
Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure
Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure

Permanent
Permanent
Permanent

Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure

Permanent

Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure

Permanent

Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure

Permanent

CAPITOLUL ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE.
COMER ŞI RELA II INTERNA IONALE. PROTEC IA CONSUMATORULUI
M sura:
Economie. Politici industriale
Subm sura:
Program de utilizare a siturilor contaminate pentru dezvoltarea de investi ii brownfield. (finan are din fonduri europene POIM 2014 - 2020, Fondul de Mediu şi surse
private atrase)
Ac iuni:
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric - iaz batal 30 ha Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2017-2020
Tg. Mureş,

M sura:
Economie. ComerЮ Ь i relaЮ ii internaЮ ionale

Subm sura:
M suri privind interna ionalizarea afacerilor cu capital privat: participare la târguri şi misiuni economice, cunoaşterea pie elor; adaptarea afacerilor la noile pie e de
desfacere; Dezvoltarea consult rii şi colabor rii cu camerele de comer şi partenerii sociali, în vederea cunoaşterii, promov rii şi sus inerii unitare a ofertei de export a
României şi în crearea mecanismelor adecvate de atragere a investi iilor
Ac iuni:
Diversificarea ofertei de informaț ii despre oportunit ț i de afaceri din
ț ar i din str in tate; programele manifest rilor expoziț ionale interne
i internaț ionale; dezvoltarea serviciilor de asistenț
i consultanț
pentru operatorii economici care efectueaz operaț iuni de import-export
Camera de Comer şi Industrie Mureş
Permanent
i livr ri intracomunitare; dezvoltarea gamei de servicii suport de
informare
i consiliere privind mediul local de afaceri, climatul
investiț ional; consultanț juridic , economic , financiar , comercial ,
servicii complete
i operative pentru înființ area
i dezvoltarea
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societ ț ilor comerciale; întocmirea de rapoarte de evaluare a afacerilor;
dezvoltarea de activit ț i specifice pentru promovarea comunit ț ii de
i în str in tate
afaceri mure ene în tar

III.
III.1

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

M sura:
Economie. Protec ia consumatorilor

Subm sura:
Program privind dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor
AcЮ iuni:
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, 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 stabilite cu ocazia autoriz rii.
Participarea la programe de compar ri interlaboratoare, ini iate şi
organizate de Biroul Român de Metrologie Legal .
Asigurarea competen ei profesionale şi perfec ionarea continu a
personalului Serviciului Județ ean de Metrologie Legal Mure .
Efectuarea de controale privind con inutul real al produselor preambalate
în func ie de mas sau volum
Efectuarea de controale metrologice pentru verificarea corectei
introduceri pe 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 preparate din carne, gr simi tartinabile, ciocolat , peşte şi
conserve din peşte, 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 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 acestora pentru pagubele generate de calitatea
necorespunz toare a produselor şi serviciilor;
Controale în pie ele agroalimentare privind modul de respectare a
prevederilor legale în acest sector;
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, schimb valutar, service auto, electrocasnice, electronice,
construc ii, servicii de înte inere şi estetic personal , transport, agen ii de

Serviciul Județ ean de Metrologie Legal Mure

Permanent

Serviciul Județ ean de Metrologie Legal Mure

Permanent

Serviciul Județ ean de Metrologie Legal Mure

Permanent

Serviciul Județ ean de Metrologie Legal Mure

Permanent

Serviciul Județ ean de Metrologie Legal Mure

Permanent

Serviciul Județ ean de Metrologie Legal Mure

Permanent

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mureş

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

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mureş

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

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mureş

Permanent

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mureş

Periodic

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Mureş

Conform
programului de ac iuni tematice transmis
de ANPC
şi celor proprii CRPC/CJPC
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2.14
III.2

2.15

2.16

2.17
2.18

2.19

2.20

2.21
2.22

3.
I.
3.1

II.
3.2

III.
3.3

turism, transport local, interurban, aerian, in regim de taxi, etc;
Controale operative în colaborare cu organismele deconcentrate, în Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
domeniul produselor alimentare, nealimentare, prest rilor de servicii;
Mureş
Subm sura:
Program privind dezvoltarea instrumentelor de informare, educare şi evaluare a gradului de satisfac ie a consumatorilor.
AcЮ iuni:
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
Serviciul Județ ean de Metrologie Legal Mure
(gaze, 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 sediul institu iei, telefonic, prin email sau cu ocazia depunerii de
Serviciul Județ ean de Metrologie Legal Mure
sesiz ri reclama ii la sediul Serviciului Județ ean de Metrologie Legal
Mure .
Actiuni de informare şi educare a consumatorilor prin mass-media şi prin Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
întâlniri directe cu consumatorii în momentul depunerii reclama iilor;
Mureş
Informarea consumatorilor asupra drepturilor pe care le au prin
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
intermediul biroului de informare şi documentare existent la sediul CJPC
Mureş
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
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
produsele cu risc grav şi imediat, prin notific ri imediate şi retragerea
Mureş
produselor din circuitul comercial;
Ac iuni de control pentru retragerea de pe pia a produselor periculoase,
falsificate, contraf cute, informarea consumatorilor, prin mijloacele mass- Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
media despre rezultatele acestor controale, pentru prevenirea
Mureş
achizi ion rii acestor produse;
Organizarea de conferin e şi ac iuni de consiliere a operatorilor Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
economici în colaborare cu Camera de Comer şi Industrie;
Mureş
Educarea t n rului consumator prin participarea efectiv a comisarilor
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
CJPC Mureş la orele materiilor op ionale din şcoli „EDUCATIA PENTRU
Mureş, Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş
SANATATE” şi „STIL DE VIA S N TOS”.

Lunar

Permanent

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Lunar
Periodic

CAPITOLUL FONDURI EUROPENE
M sura:
Timpi scur i de evaluare pentru proiectele depuse şi semnarea rapid a contractelor de finan are.
AcЮ iuni:
Utilizarea Programului informatic MySmis

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

AcЮ iuni:
Aprobarea Bugetului pe anul 2018 şi actualizarea procedurilor
opera ionale

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

AcЮ iuni:
Realizare proceduri de nominalizare a echipei de proiect cu Manager de

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

M sura:
Achitarea f r întârziere a facturilor beneficiarilor, prin crearea unui mecanism transparent de monitorizare a facturilor

M sura:
Monitorizarea atent a fiec rui proiect prin introducerea func iei de manager de proiect în cadrul Autorit ilor de Management
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2018

proiect

IV.

3.4

M sura:
Analiza fiec rui program opera ional şi realocarea de fonduri c tre sectoarele cu poten ial maxim de absorb ie
AcЮ iuni:
Elaborare şi aprobare documente strategice în vederea acces rii
fondurilor europene structurale şi de investi ii aferente perioadei de
programare 2014-2020:
1.Strategia Integrat de Dezvoltare Urban a Municipiului Tîrgu Mure
2016-2023-SIDU
2.Planul de Mobilitate Urban Durabil -PMUD
3.Strategia de Dezvoltare Local SDL
POCA “Creşterea integrit ii, reducerea riscului de corup ie
privind educa ia anticorup ie -Tîrgu Mureş”

2017-2023

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

i sprijin

2018-2020

POCA “Creşterea calit ii serviciilor publice, îmbun t irea sistemului de
management al calit ii -Tîrgu Mureş”

V.

3.5

VI.
3.6
3.7

3.8

3.9

2018-2020

M sura:
M suri de simplificare şi evitare a supraproceduraliz rii şi birocra iei excesive prin simplificarea orient rilor pentru solicitan i,
opera ionalizarea SMIS 2014+, simplificarea procedurilor de achizi ii pentru beneficiarii priva i, introducerea unor op iuni de costuri
simplificate, a unor rate forfetare şi bareme standard pentru costurile unitare în normele na ionale şi regionale referitoare la eligibilitate,
simplificarea procedurilor pentru autoriza iile de construc ie
AcЮ iuni:
Depunerea proiectelor prin intermediul aplica iei MySMIS 2014

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

M sura:
Stimularea schimbului de bune practici în implementarea mecanismelor de creştere a absorb iei de fonduri europene cu alte
UE
AcЮ iuni:
Particip ri la propunerile privind schimburile de experien
Centralizarea rezultatelor ob inute în procesul de absorb ie a fondurilor
europene prin elaborarea situaț iei proiectelor finanț ate din fonduri
externe la nivelul județ 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

Colaborarea institu ional
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.

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

Semestrial

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

Permanent

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş,
Consiliul Județ ean Mure ,
Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
Casa de Asigur ri de S n tate Mure ,
Inspectoratul colar Județ ean Mure ,
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure ,
Agenț ia Județ ean pentru Pl ț i i Inspecț ie
Social Mure ,
Casa Județ ean de Pensii Mure ,
Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de

2018
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ri membre

3.10

3.11
3.12
3.13
3.14

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 Planului județ ean pentru promovarea acces rii fondurilor
europene i intensificarea relaț iilor externe
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.

3.15

Organizarea de ac iuni cu ocazia Zilei de 9 mai – Ziua Europei

3.16

Întocmirea Situa iei asocia iilor de dezvoltare intercomunitar

legal

Munc Mure ,
Inspectoratul Teritorial de Munc Mure ,
Administraț ia Județ ean a Finanț elor Publice
Mure ,
Garda Na ional de Mediu - Serviciul Comisariatul
Jude ean Mure ,
Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure ,
Direcț ia pentru Agricultur Mure ,
Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure ,
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Mure ,
Direcț ia Județ ean de Statistic Mure ,
Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure ,
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț “Horea” al
Județ ului Mure ,
Inspectoratul de Jandarmi Județ ean “Colonel Sabin
Motora” Mure ,
Comisariatul Județ ean pentru Protecț ia
Consumatorilor Mure ,
Biroul Vamal de Interior Mure ,
Direcț ia Județ ean pentru Sport i Tineret Mure ,
Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Jude ean Mureş,
Administraț ia Bazinal de Ap Mure ,
Serviciul Județ ean Anticorupț ie Mure ,
Serviciul Județ 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

2018

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

2018

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

2018

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

Anual

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

Trimestrial

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş,
Consiliul Jude ean Mureş, prin Centrul Europe Direct,
Serviciile publice deconcentrate, Consilii locale
Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş,

2018
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Anual

3.17

4.
I.

4.1
4.2

II.

4.3

III.
4.4
4.5
4.6

5.
I.

constituite la nivelul jude ului Mureş şi a grupurilor de ac iune local ,
precum şi a proiectelor derulate de acestea.
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.

5.2

II.
II.1

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

CAPITOLUL TURISM
M sura:
Guvernul sus ine promovarea României ca destina ie turistic în concordan
noastre, ale Uniunii Europene şi ale tendin elor mondiale în domeniu
AcЮ iuni:
Organizarea unor evenimente: Parada Baloanelor cu Aer Cald în
localitatea Câmpu Cet ț ii
Bucla Mureşului (studiu de prefezabilitate)

Anual

cu obiectivele şi priorit ile generale de dezvoltare ale

Prim ria Comunei Eremitu
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

rii

2018
2018

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
AcЮ iuni:
Reabilitare
turistic

i modernizare infrastructur „Focurile ve nice”- obiectiv

Prim ria Ora ului S rma u

2018

M sura:
Guvernul va implementa Programul "Primul Centru de Agrement"
AcЮ iuni:
Ini ierea unor Investitii pentru “Complexul de Agrement şi Sport Weekend II”
Lucr ri de investi ii şi repara ii pentru “Complexul de Agrement şi Sport
Mureşul”
Amenajare baz de agrement în Sovata

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017-2020

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019

Prim ria Ora ului Sovata

În funcț ie de obț inerea finanț rii

CAPITOLUL POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM
M sura:
Continuarea programului Romania Start-up Nation
AcЮ iuni:

5.1

Consiliul Jude ean Mureş

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 Startup Nation

M sura:
Program pentru sprijinirea interna ionaliz rii

Agenț ia pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii,
Atragere de Investiț ii i Promovare a Exportului –
Tîrgu Mure
Agenț ia pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii,
Atragere de Investiț ii i Promovare a Exportului –
Tîrgu Mure

2018

2018

Subm sura:
Creşterea exporturilor României şi a IMM-urilor, prin participarea la târguri interna ionale cu stand de ar , misiuni economice, evenimente interna ionale în nume
propriu
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5.3

6.
I.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

AcЮ iuni:
Organizarea de evenimente de promovare, programe de întâlniri i
i din str in tate, mediatizarea
contacte cu parteneri potenț iali din tar
i diseminarea operativa a oportunit ț ilor de finanț are accesibile
operatorilor economici din fonduri europene sau de la bugetul de stat,
servicii de consiliere i asistenț pentru întocmirea de proiecte de
finanț are, punerea la dispoziț ia operatorilor economici a standardelor
internaț ionale, europene i române ti, popularizarea i dezvoltarea
serviciilor de mediere i arbitraj comercial intern i internaț ional.

Camera de Comer şi Industrie Mureş

Permanent

CAPITOLUL POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTI IEI SOCIALE
M sura:
Stimularea cre rii de noi locuri de munc

AcЮ iuni:
Sporirea anselor de ocupare pe piaț a muncii a persoanelor din
grupurile vulnerabile cum sunt: persoanele de etnie rom , persoane cu
dizabilit ț i, persoane eliberate din detenț ie, etc.
Promovarea particip rii pe piaț a muncii a tinerilor cu risc de
marginalizare social prin: acompaniament social personalizat; activit ț i
de informare i promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare
social în rîndul angajatorilor; subvenț ionarea locului de munc .
Sprijinirea persoanelor în c utarea unui loc de munc , în vederea
cre terii anselor de ocupare a acestora, i asigurarea accesului
omerilor la m surile active: informarea i consilierea profesional ;
medierea muncii; formarea profesional ; evaluarea
i certificarea
compeț entelor profesionale dobîndite pe alte c i decît cele formale;
consultanț a i asistenț a pentru începerea unei activit ț i independente
sau pentru iniț ierea unei afaceri; completarea veniturilor salariale ale
angajaț ilor; stimularea mobilit ț ii forț ei de munc .
Acordarea de servicii de preconcediere persoanelor ce urmeaz s fie
disponibilizate i facilitarea tranziț iei c tre un nou loc de munc sau
reorientarea profesional prin cursuri de formare în vederea diminu rii
riscului de omaj prelungit sau inactivitate.
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.
Sprijinirea persoanelor în c utarea unui loc de munc , în vederea
cre terii anselor de ocupare a acestora, i asigurarea accesului
omerilor la m surile active: prima de relocare.
Facilitarea contactului dintre angajatori i persoanele aflate în c utarea
unui loc de munc – organizarea a, cel puț in, dou burse a locurilor de
munc (bursa general a locurilor de munc
i bursa locurilor de munc
pentru absolvenț ii de înv ț mînt), asigurînd integrarea socioprofesional a omerilor conform cerinț elor angajatorilor.
Autorizarea furnizorilor de formare profesional a adul ilor

Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Munc Mure

Permanent

Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Munc Mure

Permanent

Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Munc Mure

Permanent

Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Munc Mure

Permanent

Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Munc Mure

Permanent

Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Munc Mure

Permanent

Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Munc Mure

Permanent, Bursele locurilor de munc se
vor desf ura conform calendarului
comunicat de ANOFM

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,

Permanent
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19
6.20

Campanie european , coordonat de Comitetul Înal ilor Responsabili cu
Inspec ia Muncii (en. SLIC), privind respectarea prevederilor legale din
domeniul securit ii şi s n t ii în munc şi din domeniul rela iilor de
munc pentru lucr torii temporari i deta aț i.
Organizarea şi desf şurarea S pt mânii Europene de Securitate şi
S n tate în Munc - Prevenirea riscurilor generate de substanț e
periculoase, sub egida Agen iei Europene pentru Securitate şi S n tate în
Munc .
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 naț ional privind respectarea prevederilor legale în ceea ce
prive te instruirea
i informarea lucr torilor în activit ț ile din
domeniul construcț iilor.
Campanie naț ional privind verificarea modului de respectare a
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit ț i cu
caracter ocazional desf urate de zilieri, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
Campanie naț ional
privind verificarea respect rii prevederilor
referitoare la autorizarea funcț ion rii din punct de vedere al securit ț ii
i s n t ț ii în munc , conform H.G. nr.1425/2006, cu modific rile
i
complet rile ulterioare.
Campanie na ional de supravegherea pie ei produselor industriale din
domeniul de competen al Inspec iei Muncii, conform Programului
sectorial pentru anul 2018, 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, fabricarea produselor de brut rie şi a
produselor f inoase, depozitarea şi comercializarea produselor cerealiere
şi a produselor de panifica ie, 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 activit ț i pe timpul nop ii, colectarea
şi reciclarea deşeurilor nepericuloase, între inerea şi repararea
autovehiculelor, alte prest ri de servicii.
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.
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, precum i a prevederilor legale
privind registrul general de evidenț a salariaț ilor.
Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc i a
m surilor de combatere a stresului la locurile de munc .
Verificarea modului în care se respect prevederile legale de securitate i

reprezentan i ai sindicatelor şi patronatelor
Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. III – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I –IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – II 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018
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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

6.34

6.35

s n tate în munc pentru menț inerea „locurilor de munc s n toase
pentru toate vârstele”.
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.
Acț iune de control privind verificarea modului în care se respect
cerinț ele minime de securitate i s n tate în munc pentru transportul
rutier al m rfurilor periculoase.
Verificarea modului în care se respect prevederile legale de securitate i
s n tate în munc în unit ț ile de prelucrare primar a lemnului.
Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc din
întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucr tori).
Ac iune de informare privind bune practici în vederea elabor rii de
instruc iuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglement rilor de
securitate şi s n tate în munc .
Ac iune de diseminare i instruire a inspectorilor de munc cu atribu ii în
domeniul supravegherii pie ei din inspectoratele teritoriale de munc , cu
privire la aspecte i bune practici la nivel european.
Ac iune de informare şi conştientizare a angajatorilor i a angajaț ilor,
cu privire la beneficiile muncii declarate
i dezavantajele muncii
nedeclarate.
Acț iuni de instruire a inspectorilor de munc cu atribuț ii în domeniul
control relaț ii de munc , cu privire la noile prevederi ale actelor
normative specifice activit ț ii desf urate.
Ac iune de informare şi conştientizare a cet ț enilor str ini aflaț i pe
teritoriul României, cu privire la condiț iile de angajare i la drepturile
pe care le au ca lucr tori în România.
Ac iune de conştientizare i control a factorilor interesaț i, cu privire
respectarea legislaț iei specifice privind ucenicia la locul de munc
i
efectuarea stagiului pentru absolvenț ii de înv ț mânt superior.
Acț iuni de instruire a funcț ionarilor publici cu atribuț ii în domeniul
contractelor colective de munc
i monitorizare relaț ii de munc , cu
privire la prevederile noilor acte normative specifice activit ț ii
desf urate.
Acț iuni de informare i con tientizare a angajatorilor, cu privire la
a
prevederile legale referitoare la registrul general de evidenț
salariaț ilor.
Acț iuni de informare i con tientizare a angajatorilor, cu privire la
activitatea de înregistrare a zilierilor conform prevederilor Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional
desf şurate de zilieri, modificat şi completat şi a normelor de aplicare a
acesteia.
Acț iuni de instruire a inspectorilor de munc
din cadrul
compartimentelor control munc nedeclarat , cu privire la noile prevederi
ale actelor normative specifice activit ț ii desf urate i a modalit ț ilor
concrete de aplicare a acestora în acț iunile de control desf urate în
domeniul de competenț .
Dezvoltarea formelor de relaț ionare cu angajatorii, în vederea

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. II – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. II – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

Trim. I – IV 2018

Centrul Regional de Formare Profesional a Adulț ilor
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Permanent

identific rii deficitului de competenț e.
Diversificarea ofertei de formare profesional , prin autorizarea de noi
i calific ri în
programe de formare profesional în ocupaț ii
concordanț cu nevoile existente pe piaț a muncii.
Îmbun t ț irea i modernizarea bazei materiale i a procedurilor de
lucru.
Furnizarea de servicii de formare profesional persoanelor din mediul
rural i categoriilor sociale defavorizate.

II.
II.1

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

II.2

6.41

III.
III.1

Mure

M sura:
Şanse reale pentru tineri

Subm sura:
Implementarea programului Garan ia pentru Tineret
AcЮ iuni:
Dezvoltarea profesional a persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, prin
organizarea de programe de formare profesional adaptate, în cadrul Centrul Regional de Formare Profesional a Adulț ilor
Permanent
programelor de ucenicie la locul de munc , cu scopul dobândirii de noi
Mure
competenț e profesionale.
Oferirea de oportunit ț i de ocupare i de dezvoltare profesional
tinerilor omeri, prin integrarea în programe de formare profesional ,
Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Permanent
includere în programe de ucenicie la locul de munc sau de efectuare a
Munc Mure
stagiului pentru absolvenț i de înv ț mînt superior i plasarea pe locuri
de munc vacante.
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munc a tinerilor cu vârsta
Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
cuprins între 16 si 26 de ani i crearea de noi locuri de munc prin:
Permanent
Munc Mure
subvenț ionarea locurilor de munc .
Informarea viitorilor absolvenț i cu privire la oportunit ț ile i riscurile
pe piaț a muncii (prevenirea muncii la negru i a migraț iei ilegale, etc.)
i facilitarea înscrierii în evidenț ele AJOFM dup absolvire, în cazul în
Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Permanent
care nu i-au g sit un loc de munc ; AJOFM va organiza campanii de
Munc Mure
informare în unit ț ile colare de nivel preuniversitar, în rîndul elevilor
aflaț i în anii terminali de studii.
Sprijinirea elevilor i studenț ilor pentru a se încadra în munc , pe
Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
perioadele vacanț elor în vederea asigur rii unei atitudini active faț a de
Permanent
Munc Mure
munc , precum i a leg turii cu experienț a dobândit la locul de munc .
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
AcЮ iuni:
Sprijinirea persoanelor în c utarea unui loc de munc , în vederea
Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
cre terii anselor de ocupare a acestora, i asigurarea accesului
Permanent
Munc Mure
omerilor la m surile 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
AcЮ iuni:
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6.42

6.43

6.44

IV.

6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.50
6.51

6.52

6.53

V.
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59

Promovarea realiz rii dialogului social în domeniul form rii profesionale
a persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc , prin implicarea activ
a Consiliului Consultativ al C.R.F.P.A. Mure .
Implicarea activ a Consiliului Consultativ al AJOFM Mure
în
implementarea i realizarea m surilor prevazute în ocuparea forț ei de
munc .
Implicarea atent a partenerilor sociali în comisiile de autorizare a
furnizorilor de formare profesional , astfel încît meseriile pentru care se
autorizeaz s fie necesare pe piaț a muncii.

Centrul Regional de Formare Profesional a Adulț ilor
Mure

Permanent

Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Munc Mure

Permanent

Agenț ia Județ ean pentru Ocuparea Forț ei de
Munc Mure

Permanent

M sura:
Via decent pentru pensionari

AcЮ iuni:
Derularea programului de îngrijire la domiciliu stabilit în colaborare cu
Asociaț ia Caritas Alba Iulia privind acordarea unor servicii sociosanitare
Prevenirea instituț ionaliz rii persoanelor vârsnice
Prevenirea izol rii i marginaliz rii persoanelor vârstnice i acordarea
unor ajutoare celor cu venituri mici
Amenajare centru de zi pentru persoane vârstnice
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 .

Prim ria Comunei

incai, Asociaț ia Caritas Alba
Iulia

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , ONG-uri din
domeniu
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , ONG-uri din
domeniu
Prim ria Ora ului Sovata
Prim ria Ora ului S rma u

Permanent
2018
2018
2020
2018

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

M sura:
Incluziune social Ь i reducerea s r ciei

AcЮ iuni:
Asigurarea venitului minim garantat pentu familiile/persoanele singure
Asigurarea m surilor de protec ie social în perioada sezonului rece
pentru consumatorii vulnerabili
Asigurarea hranei pentru persoanele aflate în situaț ie economico-social
precar
Acordarea unor ajutoare persoanelor/familiilor aflate în situaț ii sociale
deosebite
Distribuire ajutoare alimentare (produse de igien ) prin Programul
Operaț ional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
Funcț ionarea Centrului Social Ad post de noapte
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6.60
6.61

Cunoaşterea şi respectarea diversit ii culturale, etnice, lingvistice,
sociale, fizice, de gen etc. în societate
Ap rarea drepturilor omului, valorilor democratice, non-violen ei şi a
cet eniei active

6.62

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Local Tîrgu Mureş

6.63

Monitorizarea derul rii la nivelul județ ului Mure a Programului
Operaț ional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)

VI.

6.64

6.65
6.66
6.67
6.68

M sura:
Sprijin pentru familii şi copii

AcЮ iuni:
Asigurarea punerii în plat în termen legal a tuturor drepturilor
solicitan ilor de presta ii sociale de care poate beneficia fiecare familie
sau persoan , prin înregistrarea, stabilirea drepturilor şi culegerea
dosarelor în teren legal
Control şi îndrumare metodologic c tre unele ONG-uri care înfiin eaz
şi administreaz unit i de asisten sociala
Desf şurarea de acț iuni de control
Asigurarea serviciilor cu caracter social, medical i educaț ional pentru
îngrijirea i educarea copiilor
Acordarea de facilit ț i la transportul public local de c l torie pentru
i studenț i coform Legii nr.1/2011 a educaț iei naț ionale
elevi
(actualizat ) i HCL emise în acest sens

6.69

Monitorizarea derul rii la nivelul județ ului Mure
coli al României în perioada 2017-2023

VII.

M sura:
Servicii sociale de calitate

a Programului pentru

VII.1

Subm sura:
Standarde de calitate Ь i standarde de cost pentru toate serviciile sociale
AcЮ iuni:

6.70

Acreditarea furnizorilor publici şi priva i de servicii sociale din domeniul
protec iei copilului

6.71
6.72

Acordarea de subven ii şi finan area asocia iilor şi funda iilor care
activeaz în domeniul asisten ei sociale
Acordare suport financiar pentru asociaț iile i fundaț iile române cu
personalitate juridic care înființ eaz
i administreaz unit ț i de
asistenț social

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , ONG-uri din
domeniu
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , Grupul de
Acț iune Local
Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure , instituț iile cu
atribuț ii în derularea programului

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Mureş, Direc ia General de Asisten Social şi
Protec ia Copilului Mureş, Inspectoratul Şcolar
Jude ean Mureş, prim rii din jude ul Mureş
Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Mureş, Asocia ii şi Funda ii
Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Mureş, persoane fizice şi juridice, ONG-uri
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , Centrul de zi
Rozmarin în colaborare cu ONG-uri
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Instituț ia Prefectului- Județ ul Mure , Consiliul
Județ ean Mure , Inspectoratul Şcolar Jude ean
Mureş, Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Mureş, Direc ia de S n tate Public a
Jude ului Mureş, Administraț ia Județ ean a
Finanț elor Publice Mure , Comisariatul Jude ean
pentru Protec ia Consumatorilor Mureş, Direc ia
pentru Agricultur Județ ean Mureş, Oficiul
Fitosanitar Mure

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Mureş, reprezentan i ai institu iilor publice şi private
din domeniul asisten ei sociale
Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Mureş, Asocia ii, Funda ii
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , ONG-uri din
domeniu
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2018
2018
2017-2020
2018

Permanent

Permanent
Permanent
2018
2018

2018

Permanent
Permanent
2018

VII.2

6.73

VIII.
VIII.1

6.74

IX.

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
AcЮ iuni:
Intensificarea contactelor i consultarea cu autorit ț ile publice locale, în
Centrul Regional de Formare Profesional a Adulț ilor
vederea identific rii nevoii de formare profesional în domeniul
Permanent
Mure
asistenț ei sociale.

M sura:
Respect şi demnitate pentru femei

Subm sura:
Formarea profesional a asisten ilor sociali în domeniile violen în familie şi egalitate de gen
AcЮ iuni:
Furnizarea de servicii de formare profesional în domeniul asistenț ei Centrul Regional de Formare Profesional a Adulț ilor
sociale (violenț în familie i egalitate de gen).
Mure

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

6.75

Servicii de suport

6.76

Prevenirea instituț ionaliz rii
dezvoltarea de servicii specifice

7.
I.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

II.

2018

i îngrijire pentru persoanele cu handicap grav
persoanelor

cu

dizabilit ț i

prin

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCA IEI
M sura:
Pachetul social garantat pentru educa ie
AcЮ iuni:
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. 92/2017.
Sprijinirea unit ț ilor de înv ț mânt în vederea acces rii de fonduri
europene prin proiecte de reabilitare a infrastructurii colare
Târg de arte şi meserii
Reabilitare/modernizare/extindere/dotare unit ț i de înv ț mânt în
localit ț i din mediul urban: S rma u, Sângeorgiu de P dure, Târn veni,
Ludu , Miercurea Nirajului, Reghin
Construire noi unit ț i de înv ț mânt în S rma u, Sovata, Ludu

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , ONG-uri din
domeniu
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , ONG-uri din
domeniu

Inspectoratul colar Județ ean Mure , coala
Gimnazial „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor, Liceul
Tehnologic Band
Inspectoratul colar Județ ean Mure , unit ț ile de
înv ț mânt din județ
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

M sura:
Dezvoltarea sistemului de educa ie timpurie

2018
2018

2018
2018-2020
2018

Prim riile nominalizate

În funcț ie de finanț are

Prim riile nominalizate

În funcț ie de finanț are

AcЮ iuni:
Inspectoratul

colar Județ ean Mure , unit ț ile de
înv ț mânt pre colar

7.6

Programul ”Fiecare Copil în Gr diniț ”

7.7

Construc ie/mansardare Gr dini a cu PP Cartier Tudor Vladimirescu (SF)

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019

7.8

Extindere

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

În funcț ie de finanț are

si

modernizare

cl dire

pentru

amenajare

cre

,
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2018-2020

str.Apaductului, nr.54-56

III.
7.9

7.10

7.11

7.12

IV.
IV.1

7.13

7.14

IV.2

7.15
7.16
7.17
7.18
7.19

M sura:
Programe de antreprenoriat de la şcoala primar pân la universit i
AcЮ iuni:
Derularea concursurilor, olimpiadelor pe disciplinele din aria curricular
„TEHNOLOGII”
Realizarea de campanii de con tientizare
i responsabilizare a
p rinț ilor i elevilor din clasele a VII-a i a VIII-a în vederea
susț inerii strategiei de promovare a înv ț mântului profesional ca
alternativ la înv ț mântul tehnologic
Realizarea de inspecț ii tematice i generale care au ca obiectiv principal
îndrumarea
i consilierea conducerii, a cadrelor didactice pentru
identificarea celor mai bune soluț ii în interesul educaț ional al elevului,
în vederea promov rii unui înv ț mânt de calitate
Înt rirea capacit ii de monitorizare, evaluare a sistemului de educa ie
prin includerea tuturor specializ rilor în Cadrul Na ional al Calific rilor

colar Județ ean Mure , unit ț ile de
înv ț mânt din județ

2018

Inspectoratul colar Județ ean Mure , unit ț ile de
înv ț mânt, agenț ii economici, cadre didactice,
inspectori colari

2018

Inspectoratul colar Județ ean Mure , inspectorii
colari, directorii/directorii adjuncț i, cadrele
didactice din unit ț ile de înv ț mânt

Februarie-mai 2018

Inspectoratul

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure

M sura:
Profesori motiva i şi bine preg ti i

Decembrie 2018

Subm sura:
Consolidarea rela iilor de parteneriat între înv mântul superior şi cel preuniversitar, în formarea ini ial şi continu pentru cariera didactic , prin care s se asigure
adecvarea con inuturilor şi metodelor la nevoile de formare a cadrelor didactice, cu implica ii în dezvoltarea personal şi profesional a acestora şi creşterea prestigiului
profesional al dasc lilor
AcЮ iuni:
Perfectionarea cadrelor didactice preuniversitar prin DPPD
(Departamentul de Pregatire al Personalului Didactic) (examene de grad
Universitatea de Medicin
i Farmacie Tîrgu Mure
Septembrie 2018
didactic si definitivat pe domeniul medical)
Consolidarea rela iilor de parteneriat între înv mântul superior şi cel
preuniversitar, în formarea ini ial şi continu pentru cariera didactic :
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure ,
a) –coordonare lucr ri de grad
Inspectoratul colar Județ ean Mure , Licee din
Decembrie 2018
b) –organizare conferinț e cu secț iuni pentru elevi
județ ul Mure
c) –organizare sesiuni de comunic ri tiinț ifice studenț e ti cu
invitaț i elevi
Subm sura:
Regândirea modalit ilor de avansare în carier pentru cadrele didactice, astfel încât aceasta s se realizeze în baza unor criterii şi procese relevante
AcЮ iuni:
Regandirea procedurii si implicit a grilelor de evaluare a cadrelor
Universitatea de Medicin
i Farmacie Tîrgu Mure
Mai 2018
didactice cât i a criteriilor de promovare
Preg tirea cadrelor didactice debutante pentru susț inerea examenului
Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Aprilie
naț ional de definitivare în înv ț mânt
Județ ean Mure
2018
Preg tirea cadrelor didactice în vederea susț inerii concursului naț ional
Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Iulie 2018
de titularizare în înv ț mânt
Județ ean Mure
Contractarea
i implementarea celor 2 proiecte POCU depuse la
Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
În funcț ie de semnarea contractelor de
termenul limit de 14 decembrie 2016.
Județ ean Mure , Great People Inside SRL, Bra ov
finanț are
Elaborarea Fi ei de evaluare a activit ț ii de cercetare tiinț ific
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure
Decembrie 2018
actualizat conform ordin MENCS nr. 6129 privind
îndeplinirea
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standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din înv mântul superior

V.
7.20
7.21
7.22

VI.
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27

7.28

VII.

M sura:
Cadre didactice şi cercet tori de vârf

AcЮ iuni:
Cooptarea unor cercetatori de marca in cadrul strategiei de reforma in
cercetare
Acordarea de burse de cercetare tinerilor cercetatori cat si premierea
cercetarii in universitate
Înființ are de laboratoare cu dot ri modernizate: Laborator de
biomateriale

M sura:
Cet eni activi pe pia a muncii

AcЮ iuni:
Cresterea numarului de locuri la Medicina Militar
Susț inerea activit ț ilor Centrului de Inv ț are, Dezvoltare personal
i
consiliere al UMF Tîrgu Mure
Consultare cu agen ii economici, în cadrul comisiilor CEAC, privind
actualizarea conț inutului programelor de studii în funcț ie de
necesit ț ile din economie
Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial în înv mântul
universitar prin organizarea de cursuri în domeniul antreprenorial
Dezvoltarea stagiilor de practic de specialitate/internship prin efectuarea
de stagii de practic la agenț ii economici cu care universitatea are
încheiate convenț ii de colaborare.
Realizarea de activit i de orientare şi consiliere pentru elevi şi studen i,
cu accent pe conştientizarea cerin elor pie ei muncii prin intermediul
Centrului de Consiliere i Orientare în Carier .

7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35

i Farmacie Tîrgu Mure

Iulie 2018

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Decembrie 2018

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure ,
UEFISCDI

Decembrie 2018

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Iulie 2018

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Septembrie 2018

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure , agenț i
economici
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure

Decembrie 2018
Septembrie 2018

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure , agenț i
economici

Decembrie 2018

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure , agenț i
economici

Septembrie 2018

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

7.29

Universitatea de Medicin

Sprijinirea unit ț ilor de înv ț mânt în vederea implement rii de
proiecte care au ca scop dezvoltarea infrastructurii digitale
Îmbog ț irea conț inuturilor Platformei de E-learning i a depozitelor
online de carte virtual
Campus wireless – asigurarea accesului wireless la internet în spaț iile
universit ț ii
Pachete software educa ionale – licen iere centralizat şcoli
Dotarea cu echipamente i mobilier specific didactic i de laborator
pentru Colegiul Agricol Traian S vulescu, Tîrgu Mure
Dotarea cu echipamente i mobilier specific didactic i de laborator
pentru Liceul Tehnologic "Aurel Persu", Tîrgu Mure
Dotarea cu echipamente i mobilier specific didactic i de laborator
pentru Liceul Vocaț ional de Art , Tîrgu Mure

Inspectoratul colar Județ ean Mure , inspectorii
colari, directorii/directorii adjuncț i, cadre didactice
din unit ț ile de înv ț mânt
Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Pe tot parcursul anului
Octombrie 2018

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure

Septembrie 2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2020

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2020

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2020
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colar

7.36

VIII.
VIII.1

7.37

VIII.2

7.38

VIII.3

7.39
7.40

IX.

Dotarea unit ț ilor

Prim ria Ora ului Iernut

colare cu calculatoare în ora ul Iernut

M sura:
Creşterea particip rii la educa ie de calitate, de la creş , pân la absolvirea unei forme de înv
sau tranzi ia c tre înv mântul universitar

2018

mânt care s asigure acces pe pia a muncii

Subm sura:
Reducerea ratei de p r sire timpurie a sistemului educa ional
AcЮ iuni:
Elaborarea de programe de recuperare a studenț ilor cu probleme,
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure ,
implementarea proiectului ROSE - Proiect privind Înv ț mîntul Secundar
Ministerul Educaț iei Naț ionale, Banca
Decembrie 2018
– Schema de granturi pentru universit ț i - Studenț ii de azi –
Internaț ional pentru Reconstrucț ie i Dezvoltare
profesioni tii de mîine – SAPM – I/NC/3
Subm sura:
Prevenirea şi combaterea violen ei în şcoli
AcЮ iuni:
Implementarea proiectelor i campaniilor de prevenire a consumului de
Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog
droguri în mediul colar:
Mure , Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure ,
-Proiectul na ional „Mesajul meu antidrog”.
Consiliul Județ ean Mure , instituț ii publice locale,
-În cadrul programului Ministerului Educa iei Na ionale „S ştii mai Inspectoratul de Poli ie Județ ean Mureş; Inspectoratul
multe s fii mai bun” organizarea de activit i de informare a elevilor.
Şcolar Jude ean Mureş; Direc ia de S n tate Public a
-Campania de marcare a Zilei Mondiale f r Tutun .
Jude ului Mureş; Brigada de Combatere a Criminalit ii
-Campania de marcare a Zilei Mondiale de Lupt Împotriva Traficului si
Organizate Târgu Mureş; Direc ia de Investigare a
Consumului Ilicit de Droguri .
Infrac iunilor de Criminalitate Organizat şi Terorism –
-Campania de marcare a Zilei Na ionale f r Tutun.
2018
Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş; Direc ia Jude ean
- Implementarea Strategiei Jude ene Antidrog pentru perioada 2013 - 2020
pentru Sport şi Tineret Mureş; Inspectoratul de
şi a Planului s u de ac iune:
Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin Motora” Mureş;
-activit i de prevenire a consumului de droguri (în şcoal , familie,
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc
comunitate).
Mureş; Penitenciarul Tîrgu Mureş; Casa de Cultur a
-servicii de asisten medical , psihologic şi social pentru consumatorii Studen ilor Tîrgu Mureş; Direc ia General de Asisten
Social şi Potec ia Copilului Mureş; Spitalul Clinic
de droguri.
Jude ean de Urgen Tîrgu Mureş; Spitalul Clinic
-colectare de date privind fenomenul local al consumului şi traficului ilicit
Jude ean Mureş; Structuri ale societ ii civile.
de droguri.
Subm sura:
Creşterea gradului de calificare, în vederea sc derii şomajului în rândul tinerilor, prin Programul A Doua Şans - înv mânt primar şi secundar inferior
AcЮ iuni:
Inspectoratul colar Județ ean Mure , conducerea
Extinderea programelor care pun accent pe educaț ia adulț ilor
Pe tot parcursul anului colar
unit ț ilor de înv ț mânt, cadre didactice
Şcoala de arte şi meserii modernizare şi reabilitare integral atelier-licee
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2018-2020
tehnologice

M sura:
Acces egal la înv

mânt de calitate şi incluziv la nivel preuniversitar

7.41
7.42

AcЮ iuni:
Reabilitare, consolidare şi mansardare Fridrich Schiller (SF)
Reabilitare şi mansardare Scoala Gimnazial Mihai Viteazul (SF)

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018
2018

7.43

Execu ie sala de sport Fridrich Schiller (PT)

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019
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7.44

Corp de leg tur Şcoala Gimnazial Liviu Rebreanu (SF/DALI)

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019

7.45

Execu ie Baza sportiv – Liceul cu Program Sportiv Szasz Adalbert (PT)

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019

X.
7.46
7.47
7.48
7.49

XI.

7.50

7.51

XII.
7.52
7.53
7.54

XIII.
XIII.1

7.55

7.56

M sura:
Creşterea particip rii în înv

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

AcЮ iuni:
Demararea procedurilor de executie a unui nou camin studentesc
Locuri dedicate, burse si locuri in camin pentru studentii din categorii
dezavantajate
Evaluari ARACIS ale unor programe de studii din cadrul UMF Tirgu
Mures
Autoevaluarea i evaluarea extern a programelor de studii de masterat –
nivel 2 academic

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Decembrie 2018

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Octombrie 2018

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Decembrie 2018

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

AcЮ iuni:
Incheierea de noi parteneriate cu universitati de prestigiu din domeniile
medical si farmaceutic
Extinderea utilizarii metodelor de predare de tip Case-based Teaching i
Problem-based Learning
Traducerea în limba englez a materialelor didactice ale programului de
studii Economia Comer/ț ului, Turismului i Serviciilor – acreditat în
limba englez

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure ,
ARACIS

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure

Septembrie 2018

Decembrie 2018

Septembrie 2018

M sura:
Excelen a în educa ie

AcЮ iuni:
Promovarea elevilor cu aptitudini matematice prin dezvoltarea Centrului
de Excelenț ”Otilia Stan”.
Granturi de cercetare pentru studenț i, masteranzi i doctoranzi, cât i
locuri la doctorat pentru sefii de promotie
Campus Şcolar “Şcoal de arte frumoase şi excelen în educa ie” (SF)

Inspectoratul

colar Județ ean Mure , profesori de
specialitate, elevi

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

M sura:
Înv area pe tot parcursul vie ii

Pe tot parcursul anului

colar

Octombrie 2018
2018

Subm sura:
Dezvoltarea sistemului de formare continu , prin programe de formare adaptate cerin elor pie ei muncii, relevante pentru nevoile de dezvoltare profesional
beneficiarilor, în condi iile instituirii unui sistem riguros de asigurare a calit ii
AcЮ iuni:
Diversificarea ac iunilor metodice şi de formare continu a personalului
didactic, pentru a generaliza aplicarea metodelor active şi interactive de
Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Permanent
înv are, pentru centrarea curriculumului pe formarea de competen e
Județ ean Mure
relevante pentru pia a muncii.
Derularea programelor de formare continu acreditate şi avizate, conform
calendarelor de desf şurare a acestora.
Casa Corpului Didactic Mure
Permanent
Acreditarea de noi programe de formare pe baza nevoilor identificate.
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a

7.57
7.58

7.59
7.60
7.61

7.62

XIII.2

7.63
7.64
7.65

XIV.
7.66

8.
I.
I.1

8.1

II.
8.2

Dezvoltarea competen elor profesionale ale cadrelor didactice:
Casa Corpului Didactic Mure
managementul carierei, orientare colar
i profesional .
Organizarea de activit ț i metodice, culturale i tiinț ifice:
Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
Conferinț e, simpozioane
Județ ean Mure , Universitatea „Petru Maior” din
Work-shop-uri
Tîrgu Mure
Stimularea utiliz rii de c tre cadrele didactice din jude a platformelor
educa ionale create în scop de larg informare şi cunoaştere în cadrul
Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
programelor de formare continu derulate prin CCD Mureş şi pe plan
Județ ean Mure
na ional
Dezvoltarea i implementarea SCMI i a transparenț ei decizionale
Casa Corpului Didactic Mure
Intensificarea activit ilor de consiliere în carier şi dezvoltare
Casa Corpului Didactic Mure , Inspectoratul colar
profesional . Dezvoltarea competenț elor profesorilor selecț ionaț i ca
Județ ean Mure
metodi ti ai ISJ
Organizarea de cursuri de formare continu pentru dezvoltarea
competențelor antreprenoriale și manageriale, pentru obținerea de
aptitudini și competențe solicitate pe piața muncii, pentru implementarea
Camera de Comer şi Industrie Mureş
standardelor internaționale de calitate, mediu, s n tate și securitate în
munca.
Subm sura:
Stimularea particip rii la programele Erasmus+ în domeniul form rii adul ilor
AcЮ iuni:
Inspectoratul colar Județ ean Mure , directori,
Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la mobilit ț i Erasmus
cadre didactice
Implementarea proiectului „Skills for work opportunities in Casa Corpului Didactic Mure , Xano Channel Spania,
enogastronomy and tourism” (SWOT), parteneriat strategic Erasmus
Pixel Italia, CIA Italia, APPIS Portugalia, Emphasys
+KA2
centre Cipru, Zanev Bulgaria
Burse Erasmus+ pentru cadre didactice si cadre didactice auxiliare
Universitatea de Medicin
i Farmacie Tîrgu Mure

M sura:
Valorificarea poten ialului absolven ilor de înv
AcЮ iuni:
Locuri speciale

Decembrie 2018
Permanent

Permanent
Iulie 2018
Permanent

Permanent

2017-2018
31 august 2019
Decembrie 2018

mânt superior şi cercet torilor din diaspora

i burse pentru românii de pretutindeni

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Octombrie 2018

CAPITOLUL CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE
M sura:
Cercetare de excelen , la nivel european şi interna ional

Subm sura:
Încurajarea echipelor de cercetare româneşti s participe la competi iile din cadrul programului Horizon 2020 şi sus inerea proiectelor câştig toare
AcЮ iuni:
Participarea echipelor de cadre didactice la competi iile din cadrul
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mure
Decembrie 2018
programului Horizon 2020 şi sus inerea proiectelor câştig toare.

M sura:

Inovarea Ь i transferul tehnologic
AcЮ iuni:
Dezvoltarea polului de competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în
domeniul medical şi informatic medical

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , Asociaț ia Life
Tech City
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9.
I.
9.1

9.2

II.

9.3

III.

9.4

IV.

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL S N T II
M sura:
Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea/Dotarea unit Ю ilor sanitare
AcЮ iuni:
Ac iuni de inspec ie privind func ionarea unit ilor sanitare cu paturi;
ac iuni de control al tuturor furnizorilor de servicii medicale.
Efectuarea lucr rilor de reabilitare i modernizare a centrului de primiri
urgenț e din S rma u;
Dotarea i termoizolarea cl dirii Spitalului Or enesc din Sângeorgiu de
P dure;
Reabilitarea, modernizarea, extinderea spitalului or enesc din
Miercurea Nirajului;
Realizarea unui Centru Primiri Urgenț e în municipiul Reghin

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure

Prim riile nominalizate

Lunar

În funcț ie de finanț are

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

AcЮ iuni:
Ac iuni de inspec ie privind func ionarea unit ilor de înv ț mânt,
cabinete medicale colare, cabinete de medicin dentar
colare

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure

AcЮ iuni:
Monitorizarea activit ilor cuprinse în Programele na ionale de boli
netransmisibile.

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure

Lunar

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 colorectal, cancer prostat , cancer pulmonar, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli pulmonare cronice
Permanent

M sura:
Creşterea capacit ii de screening neonatal pentru depistarea erorilor înn scute de metabolism Ь i deficien elor senzoriale
AcЮ iuni:

Permanent

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
Institutul National de Sanatate Publica
Bucuresti- CNSCBT, Centrul regional de s n tate
public Cluj, Institutul National de Boli Infectioase
Prof. Dr. Matei Bals, Institutul Naț ional de
Pneumoftiziologie Prof. Dr. Marius Nasta

31.12.2018
În caz de apari ie a evenimentului

9.5

Monitorizarea modului de implementare a
s n tate a femeii şi copilului.

V.

M sura:
Creşterea capacit ii de screening a bolilor infec ioase transmisibile (inclusiv cu transmitere sexual ): hepatit , HIV, tuberculoz

9.6

VI.

Programului na ional de

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
Ministerul S n t ii, Institutul Na ional pentru
S n tatea Mamei Şi Copilului “AlessandrescuRusescu” Bucuresti, Spitalul Clinic Jude ean Mureş,
Prim riile din jude ul Mureş

AcЮ iuni:
Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor
transmisibile în vederea implement rii m surilor de limitare a r spândirii
acestora.
-Supravegherea bolilor transmisibile şi interven ia în focar.
-Asigurarea activitatii epidemiologice în situa ii de urgen provocate de
calamit i naturale, inunda ii, cutremure.

M sura:
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Elaborarea, finan area, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea
consulta iilor obligatorii pentru copii cu vârsta cuprins între 5 - 9 ani, prin re eaua de medicin şcolar sau prin cabinetele de medicin

9.7

AcЮ iuni:
Evaluarea st rii de s n tate a copiilor şi tinerilor:
1. Evaluarea st rii de nutri ie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani)
conform metodologiei OMS prin participarea la proiectul European
Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI).
2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizic şi a st rii de s n tate pe baza
examenelor medicale de bilan la copiii şi tinerii din colectivitatile şcolare
din mediul urban şi rural.
3.Evaluarea morbidit ii cronice prin dispensarizare în colectivit ile de
copii şi tineri.
4. Supravegherea st rii de sanatate a copiilor şi adolescen ilor din
colectivit i prin efectuarea triajului epidemiologic dup vacan e.
5. Utilizarea modelului ecologic pentru interven iile de prevenire a
violen ei la elevi.
6. Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru
s n tate generat de comportamentele cu risc (YRBSS- CDC).
7. Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunit i şcolare.

9.8

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

9.9

Contractarea de servicii în domeniu

VII.

VIII.

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
Ministerul S n t ii, INSP Bucureşti, Centrele regionale
de s n tate public , Inspectoratul Şcolar Jude ean
Mureş, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Mureş, Penitenciarul Tg.Mureş, Crucea Roşie
filiala Mureş, Liga Studen ilor Mureş, Prim riile din
jude , Organiza ia Salva i Copii, Asocia ia Medicilor de
Medicin Şcolar , Funda ia Al turi de Voi – Centrul
Mureş, Asocia ia Benone, Asocia ia Pro Karma,
Funda ia Creştin Rhema, Asocia ia Pensionarilor
Mureş.
Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Casa Naț ional
de Asigur ri de S n tate, Ministerul S n t ț ii

2018

Permanent

Dup elaborarea programelor

M sura:
Program na ional prin care, pentru fiecare boal , fiecare pacient va avea la dispozi ie un medicament gratuit pentru afec iunea sa
AcЮ iuni:

9.10

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
Institutul National de Sanatate Publica
Bucuresti- CNSCBT Centrului regional de s n tate
public Cluj,CMI i cabinete medicale colare,
Inspectoratul colar Județ ean Mure

Contractarea de servicii în domeniu

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

Dup elaborarea programelor

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

Dup elaborarea programelor

M sura:
Introducerea contractelor pentru programele na ionale de tip cost - volum - rezultat (cel mai mic cost - acces egal pentru to i pacien ii plata în func ie de rezultatele terapeutice şi/sau îmbun t irea calit ii vie ii)
AcЮ iuni:

9.11

Contractarea de servicii în domeniu

IX.

M sura:
Elaborarea şi actualizarea periodic a Catalogului Na ional al Medicamentelor (care exist acum) în vederea asigur rii predictibilit ii
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pentru pacient şi produc tor
AcЮ iuni:

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ț ii, Casa Naț ional de Asigur ri de S n tate,
Agenț ia Naț ional a Medicamentului i a
Dispozitivelor Medicale

Periodic

Casa de Asigur ri de S n tate Mure , Ministerul
S n t ț ii, Casa Naț ional de Asigur ri de S n tate,
Agenț ia Naț ional a Medicamentului i a
Dispozitivelor Medicale

Permanent

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

La adoptarea ordinului
Ministerul S n t ț ii/CNAS

9.12

Informarea profesioni tilor în domeniul s n t ț ii cu privire la utilizarea
medicamentelor

X.

M sura:
Elaborarea Catalogului na ional al dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare (nu exist acum), inclusiv cele de ultim genera ie, pe
specialit i/afec iuni, şi a pre urilor maximale, şi publicat pe site-ul Agen iei Na ionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, dup
modelul statelor dezvoltate din Uniunea European
AcЮ iuni:

9.13

Monitorizarea utiliz rii dispozitivelor medicale i a materialelor sanitare
i informarea profesioni tilor în domeniu i a beneficiarilor

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 popula iei şi asigurarea tratamentelor pacien ilor cu boli rare, în vederea creşterii speran ei de via şi a îmbun t irii calit ii vie ii
acestora

9.14

XII.
9.15

XIII.

9.16

AcЮ iuni:
Încheierea de contracte de servicii medicale cu furnizorii de servicii
medicale specializaț i în metode i tehnologii inovative.

M sura:
Reglementarea prin lege şi controlul suplimentelor alimentare
AcЮ iuni:
Controlul suplimentelor alimentare la produc tori, distribuitori şi unit i
retail.

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure

Semestrial

M sura:
Dezvoltarea programelor na ionale şi continuarea celor existente prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat la perioada 2015 - 2017
AcЮ iuni:
Programul na ional de vaccinare.
Protejarea s n t ii popula iei împotriva principalelor boli care pot fi
prevenite prin vaccinare
1. preluarea şi, dup caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului
central;
2. depozitarea, distribuirea si dupa caz, transportul vaccinurilor catre
furnizorii de servicii medicale
3. depozitarea, distribuirea şi, dup caz, transportul vaccinurilor c tre
cabinetele de asistenta primar si unit tile sanitare cu paturi în cadrul
c rora se realizeaz vaccinarea, precum si c tre centrele de vaccinare
organizate, în situatii epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului
s n t tii.
4.supervizarea realiz rii catagrafiilor, estimarea cantit ilor de vaccinuri

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
Ministerul S n t ț ii, Institutul Na ional de S n tate
Public – CNSCBT, Centrului regional de s n tate
public Cluj, Administra ia public local ,
furnizorii de servicii medicale de la nivelul asisten ei
medicale primare din sistem public si privat
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Permanent
Conform Calendarului na ional de
vaccinare

necesare şi utilizarea eficient a vaccinurilor solicitate şi repartizate;
5.centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de
vaccin la nivel jude ean, respectiv al municipiului Bucuresti şi
transmiterea acestuia la CNSCBT;
6. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, precum şi a
asistentilor medicali comunitari si a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori
de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a
vaccin rilor;
7. identificarea comunit ilor cu acoperire vaccinal suboptimal ,
dispunerea şi organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru
recuperarea restan ierilor, prin intermediul medicilor de familie şi cu
sprijinul asisten ilor comunitari şi al mediatorilor sanitari;
8. asigurarea func ion rii sistemului de supraveghere a reac iilor adverse
postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;
9.estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice şi raportarea
datelor la CNSCBT;
10. asigurarea mentenan ei şi metrologiz rii spa iilor frigorifice de
p strare a vaccinurilor la nivel jude ean
11. organizarea de sesiuni de instruiri metodologice (inclusiv privind
lantul de frig si utilizarea RENV) pentru personalul responsabil din
teritoriu;
12. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prev zute la
punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare
acordate în cadrul Programului na ional de vaccinare;
13. raportarea lunar c tre DGAMSP a consumului şi stocurilor de
vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare tip de vaccin;
14. întocmirea referatelor în vederea decont rii serviciilor de vaccinare.
Protejarea s n t ii si prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc
ocupa ionali:
Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de
colectare standardizat a datelor privind s n tatea lucr torilor;
Supravegherea respect rii cerin elor minime legislative privind s n tatea
şi securitatea în munc a lucr torilor expuşi la riscuri generate de vibra ii;
9.17

Evaluarea expunerilor profesionale la tricloretilena şi tetracloretilen
(percloretilen );
Riscul contact rii tuberculozei pulmonare (ca boal
personalul angajat în unit ile sanitare din România.

profesional ) la

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
Laboratoarele de radiologie şi Medicin nuclear din
jud. Mureş şi Bistri a N s ud,
SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş; SC Servicii
Tehnice Comunale SA Sovata; SC Aquabis SA, Bistri a
N s ud;

Protejarea s n t ii şi prevenirea îmboln virilor în expunerea la radia ii
ionizante şi neionizante:
Expunerea profesional la radia ii ionizante şi neionizante;
Radioprotec ia în expunerea medical la radia ii ionizante;
Monitorizarea radioprotec iei pacientului în expunerea medical

la
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radia ii ionizante.
Supravegherea expunerii personalului medical la radia ii ionizante;
Supravegherea nivelurilor de referin
medicale la radia ii ionizante;

9.18

9.19

în diagnostic în expunerile

Protejarea st rii de s n tate a popula iei împotriva expunerii la surse
naturale de radia ii
Supravegherea con inutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei
potabile conform Recomand rii 2000/473/EUROATOM
Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boal
profesional la nivel na ional:
Monitorizarea inciden ei bolilor profesionale şi a absenteismului medical
prin boal profesional .
Protejarea s n t ii publice în rela ie cu igiena apei:
a) Supravegherea calit ii apei potabile distribuite în sistem centralizat în
zonele de aprovizionare mari;
b) Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acut infantil ,
generate de apa de fântân ;
c) Supravegherea calit ii apei potabile distribuite în sistem centralizat în
zonele de aprovizionare mici;
Protejarea s n t ii publice în rela ie cu expunerea la contamina i
chimici:
Supravegherea produselor cosmetice în rela ie cu s n tatea uman
Monitorizarea intoxica iilor acute accidentale cu monoxid de carbon,
b uturi alcoolice, ciuperci sau alta produse care nu se încadreaz în
categoria produselor chimice;
Supravegherea produselor biocide;
Protejarea s n t ii publice în rela ie cu igiena habitatului uman:
Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din
activitatea medical
Efectuarea analizelor microbiologice din apa potabil :
Monitorizare de audit pentru apa potabil din sistem centralizat,
izvoarelor şi fântânilor publice;

9.20

9.21

Efectuarea analizelor fizico-chimice din apa potabil :
Monitorizare de audit pentru apa potabil din sistem centralizat,
izvoarelor şi fântânilor publice;
Evaluarea st rii de nutri ie şi a tipului de alimenta ie al popula iei
1.Supravegherea st rii de nutri ie şi a alimenta iei popula iei;
2.Monitorizarea consumului de aditivi alimentari.

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
Inspectoratul Teritorial de Munc Mure

2018

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure , SC
Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, SC Servicii Tehnice
Comunale SA Sovata, Unit ile sanitare din jude , Cabinetele Medicale Individuale, UAT- uri,
Produc tori şi distribuitori de ap potabil ; INSP/CRSP
Cluj-Napoca, Produc tori/importatori produse
cosmetice; DSP Buz u; DSP Sibiu; CRSP Timişoara;
INSP/CNMRMC; Unit i medicale (spitale şi servicii de
medicin de urgen ), servicii de medicin legal ;
INSP/CRSP Iaşi; Produc tori/importatori produse
biocide; DSP Ialomi a; CRSP Bucureşti;
INSP-CNMRMC; Ministerul S n t ț ii, Centre de
analize medicale, Serviciul de Ambulan Jude ean
Mureş, Centrul Regional de Transfuzie Sanguin Mureş,
Institutul de Medicin Legal Tg.Mureş, Centre de
dializ din jud. Mureş; CRSP Tg.Mureş

2018

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
Produc tori şi distribuitori de ap potabil ,
UAT-uri

2018

2018

Monitorizarea calit ii şi valorii nutritive a alimentelor(suplimente
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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)
1. Monitorizarea calit ii suplimentelor alimentare;
2. Monitorizarea alimentelor tratate cu radia ii;
3. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte
substan e;
4. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN);
5.Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodat pentru consumul uman;
6. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor
7.Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destina ie
nutri ional special ;
8.Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfec ii alimentare din România.
9. Evaluarea aportului de substan e excitante în b uturi energizante
Evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu
alimentele
1. Verificarea respect rii limitelor de migrare pentru materialele şi
obiectele care vin în contact cu alimentele.
Supravegherea şi controlul infec iilor asociate asistentei medicale şi
monitorizarea utiliz rii antibioticelor şi a antibiotico-rezisten ei.
9.22

9.23

XIV.

9.24

XV.

9.25

XVI.

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

Direcț ia de S n tate Public a Județ ului Mure ,
CRSP Cluj Napoca, Institutul Naț ional de S n tate
Public – CNSCBT, Unit ț ile sanitare publice i
private cu paturi din județ ul Mure

2018

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

La adoptarea ordinului
Ministerul S n t ț ii/CNAS

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

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

La adoptarea ordinului
Ministerul S n t ț ii/CNAS

AcЮ iuni:
Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente i
dispozitive medicale care s prevad condiț ii clare referitoare la
completarea dosarului electronic

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

Creşterea calit ii serviciilor medicale în unit ile sanitare cu paturi prin
reducerea riscului la infec ie asociata asistentei medicale.
Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente i
dispozitive medicale pentru derularea programelor naț ionale

M sura:
Introducerea unor programe noi, cum ar fi, spre exemplu, depistarea bolilor cardio-vasculare cu risc major, pornind de la patologia
hipertensiv (hipertensivul cu valori mari şi risc crescut)

M sura:
Opera ionalizarea şi utilizarea Dosarului electronic al pacientului care va cuprinde toate datele de s n tate şi care va sta la baza registrelor
na ionale pentru fiecare patologie în parte
La adoptarea ordinului
Ministerul S n t ț ii/CNAS

M sura:
Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în sistemul de s n tate public , ca suport pentru sistemul informa ional, care s permit
interoperabilitatea aplica iilor informatice existente şi viitoare, pe baza unei arhitecturi integratoare, în vederea utiliz rii eficiente a
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informa iilor în elaborarea politicilor de s n tate şi managementul sistemului
9.26

XVII.

AcЮ iuni:
Asigurarea accesului asiguraț ilor la servicii medicale, medicamente i
dispozitive medicale facilitat de un sistem informatic unic integrat
funcț ional

XVIII.
9.28

10.

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

I.

10.8
10.9

La adoptarea ordinului
Ministerul S n t ț ii/CNAS

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

9.27

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

Evaluarea furnizorilor în conformitate cu noile standarde

M sura:
Adoptarea Legii s n t ii cel târziu la 31 decembrie 2018
AcЮ iuni:
Implementarea m surilor ce revin Casei de Asigur ri de S n tate Mure
în conformitate cu noua lege

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

La adoptarea ordinului
Ministerul S n t ț ii/CNAS

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

La adoptarea noii Legi

CAPITOLUL ADMINISTRA IE PUBLIC . POLITICI REGIONALE
Obiectiv:
Asigurarea infrastructurii de baz (ap - canalizare, şcoli, spitale, drumuri etc.) la nivelul tuturor localit ilor

AcЮ iuni:
Intocmire documenta ii pentru re ele de ap (SF,PT,As-built)
SF Sta ie pompare str. Serafim Duicu şi expertiza retea canalizare
menajer
Drum acces, alimentare cu ap -canal pentru staț iile de transfer, sortare,
compostare, compactare-ambalare de euri menajere i a staț iei de
epurare a apelor uzate provenite de la depozitul de de euri- ,,Staț ie de
pompare ape uzate menajere i montare hidranț i subterani"
Înfiinţarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în
localit i din jude ul Mureş: S rma u, Sângeorgiu de P dure, Sovata,
Târn veni, Ungheni, Miercurea Nirajului, Reghin
Înfiinţarea/extinderea/modernizarea reţelelor de canalizare/ape uzate în
localit i din jude ul Mureş: S rma u, Sângeorgiu de P dure, Sovata,
Târn veni, Ungheni, Miercurea Nirajului, Reghin
Construirea de locuinț e sociale, pentru tineri, locuinț e de serviciu
pentru speciali ti, blocuri ANL în localit ț i din mediul urban: Târn veni,
Sângeorgiu de P dure, Miercurea Nirajului, Reghin
SF+ PT+DE i execuț ie Amenaj ri exterioare i bran amente Bloc
ANL strada Gheorghe Marinescu

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim riile nominalizate

În funcț ie de finanț are

Prim riile nominalizate

În funcț ie de finanț are

Prim riile nominalizate

În funcț ie de finanț are

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2019

M sura:
Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural – 10S (zece servicii)
AcЮ iuni:
Efectuarea lucrărilor de reabilitare şi dotare a cabinetelor medicale/
dispensarelor umane/centrelor de permanenЮ ă în localit ț i din jude ul
Mureş
Efectuarea lucrărilor de reabilitare/modernizare/extindere a unităţilor de

Prim rii din județ ul Mure

În funcț ie de finanț are

Prim rii din județ ul Mure

În funcț ie de finanț are
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10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
I.1

10.21

II.
II.1

10.22

III.
III.1

10.23
10.24

învăţământ în mai multe localit i din jude ul Mureş
Construirea de noi unităţi de învăţământ Ь i campusuri Ь colare în
Prim rii din județ ul Mure
localit i din jude ul Mureş
Înfiinţarea/extinderea/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în
Prim rii din județ ul Mure
localit i din jude ul Mureş
Înfiinţarea/extinderea/reabilitarea reţelelor de canalizare/ape uzate în
Prim rii din județ ul Mure
localit i din jude ul Mureş
Construire staţii de epurare în localit i din jude ul Mureş
Prim rii din județ ul Mure
Reabilitarea/modernizarea de drumuri judeţene /comunale şi străzi în
Prim rii din județ ul Mure
mai multe localit i din jude ul Mureş
Modernizarea infrastructurii de exploatare Ь i de acces la exploataЮ iile
Prim rii din județ ul Mure
agricole în localit i din jude ul Mureş
Construire/reabilitare poduri în localit ț i din județ ul Mure
Prim rii din județ ul Mure
Construirea, reabilitarea caselor de cultură, a căminelor culturale Ь i a
Prim rii din județ ul Mure
sediilor administrative în localit i din jude ul Mureş
Construirea, amenajarea Ь i modernizarea de baze sportive, terenuri de
Prim rii din județ ul Mure
sport în localit i din jude ul Mureş
Construirea, amenajarea Ь i reabilitarea de săli de sport în localit i din
Prim rii din județ ul Mure
jude ul Mureş
Construirea de locuinț e sociale, locuinț e pentru tineri, locuinț e de
Prim rii din județ ul Mure
serviciu pentru speciali ti în localit ț i din jude ul Mureş
Subm sura:
Program investi ii pentru servicii de cadastru (2018 - 2020): 913 milioane euro (313 mil. fonduri nerambursabile şi 600 mil. buget de stat)
AcЮ iuni:
Elaborarea planurilor urbanistice şi a regulamentelor locale de
Prim rii din județ ul Mure
urbanism aferente mai multor localit i din jude ul Mureş

În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are

În funcț ie de finanț 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
AcЮ iuni:
Program de sustinere de la bugetul de stat a sistemului de protecț ie a
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
copilului i a persoanelor cu dizabilit ț i

M sura:
Modific ri legislative pentru administra ia public local

2018

Subm sura:
Detalierea circuitului proiectelor de hot râri ale consiliului local de la momentul ini ierii şi pân la momentul dezbaterii în cadrul şedin elor consiliului local, cu
eviden ierea etapelor, a documentelor-suport (avize/rapoarte), a actorilor implica i, precum şi a termenelor necesare pentru înscrierea pe ordinea de zi a şedin ei
consiliului local
AcЮ iuni:
Actualizare proceduri opera ionale circuitului proiectelor de hot râri ale
consiliului local de la momentul iniț ierii i pân la momentul dezbaterii
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2018
în cadrul edinț elor consiliului local
Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
2018
şi Strategia de dezvoltare spa ial a municipiului Tîrgu Mureş
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10.25
10.26
10.27
10.28

IV.
IV.1

10.29
IV.2

10.30

V.
V.1

10.31
10.32
10.33

10.34

10.35

10.36

10.37

PUZ-zona construit
PUZ-reconformare par ial zone func ionale din cartier Belvedere
PUZ-dezvoltarea zonei Spitalului Jude ean de Urgen – zona str zii
Gheorghe Marinescu – Parcul Eroilor
PUZ-dezvoltarea zonei Spitalului Jude ean de Urgen – zona str zii
Gheorghe Marinescu – str. Molter Karoly-Etapa II

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019
2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019

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
AcЮ iuni:
Inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Tîrgu Mureş –
identificarea unor terenuri care apar in unit ii adminsitrativ teritorialePrim ria Municipiului Tîrgu Mure
Municipiul Tîrgu Mureş şi care nu sunt înscrise în patrimonial public
Subm sura:
Clarificarea unor elemente în materia exproprierii pentru cauz de utilitate public
AcЮ iuni:
Derularea procedurii de expropriere pentru cauz de utilitate public
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
pentru proiectul “Inelul mic “ (Inelul interior de circula ie al municipiului
Tîrgu Mureş)

2018

2018

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
AcЮ iuni:
Asigurarea transparen ei prin derularea de activit i de informare a
Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş
2018
realiz rilor 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
Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş
2018
Modernizare a 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
2018
perfec ionare
Continuarea colabor rii în baza protocoalelor încheiate de Serviciul
Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure - Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea i Evidenț a Pa apoartelor Simple
Public Comunitar pentru Eliberarea i Evidenț a
2018
cu B.C.C.O. Tg. Mureş nr. 45.189/XI din 04.03.2009 i cu Inspectoratul
Pa apoartelor Simple
de Poliț ie Județ ean Mureş nr. 45.425/VI din 15.05.2013
Elaborarea Planului de perfecț ionare profesional
i fondurile alocate
Instituț ia Prefectului - Județ ul Mure
2018
în scopul instruirii funcț ionarilor publici pe anul 2018
Efectuarea de comunic ri c tre Inspectoratul de Poliț ie Județ ean
Mure referitoare la cet ț enii români expulzaț i, extr daț i, reț inuț i,
Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure - Serviciul
arestaț i sau condamnaț i în str in tate precum şi a altor inform ri
Public Comunitar pentru Eliberarea i Evidenț a
2018
primite de la Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României în
Pa apoartelor Simple
str in tate
Efectuarea de comunic ri c tre B.C.C.O. Tîrgu-Mure referitoare la
Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure - Serviciul
2018
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cet ț enii români expulzaț i, extr daț i, reț inuț i, arestaț i sau
condamnaț i în str in tate precum şi a altor inform ri primite de la
Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României în str in tate
10.38
10.39

10.40

10.41
10.42
10.43

10.44
10.45
10.46
10.47
10.48
10.49
10.50

11.

11.1

11.2

Derularea activit ț ilor Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor
Delegarea de gestiune a serviciului de transport public local
Elaborarea de comunicate, inform ri de pres şi preciz ri şi monitorizarea
feed-back-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 Casei Naț ionale 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
Naț 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.

Public Comunitar pentru Eliberarea i Evidenț a
Pa apoartelor Simple
Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure - Serviciul
Public Comunitar Regim Permise de Conducere i
Înmatriculare a Vehiculelor
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018
2018

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

2018

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

2018

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

Casa Județ ean de Pensii Mure

Permanent

CAPITOLUL POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURAL
Reabilitarea sistemului de îmbun t iri funciare
AcЮ iuni:
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. intretinere pe amenajarile
Desecare Comlod zona Craiesti Sincai si CES Comlod zona Craiesti
Madaras.
Repararea amenajarilor de desecare-drenaj si combaterea eroziunii

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

31.12.2018

Filiala teritorial de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul

31.12.2018
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11.3

11.4

11.5

11.6

I.

solului./ Decolmatari canale si debusee.
Reparatii constructii hidrotehnice
Reparatii Cantoane.
Pentru anul 2018 s-au solicitat fonduri de la bugetul de stat pentru
reparatii pe urmatoarele amenajari: Desecare Paraul Voiniceni., Desecare
Valea Cerghid, Desecare Valea Baii si CES Comlod zona Iclanzel.
Reabilitarea si extinderea suprafetelor amenajate cu lucrari de desecare
gravitationala, combaterea eroziunii solului si irigatii prin elaborarea de
note conceptuale.
Executia de canale, debusee, construcț ii 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 faț a locului a situaț iilor de urgenț ap rute pe raza
localit ț ilor din județ ul Mure
i propunerea de soluț ii pentru
diminuarea sau eliminarea efectelor fenomenelor ap rute
Identificare de terenuri neproductive in vederea redarii in circuit agricol
pentru compensarea suprafetelor scoase definitiv din circuitul agricol, in
vederea executarii de noi constructii.

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

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

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

AcЮ iuni:
11.7

Efectuarea inspectiei de stat in exploatatiile cuprinse la Registrele
genealogice acreditate.

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Permanent

11.8

Avizarea adeverintelor eliberate de registrul genealogic pentru beneficiarii
sprijinului cuplat in zootehnie.

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

01 martie -15 mai 2018

11.9

Efectuarea controlului la fata locului pentru cererile unice de plata
esantionate la controlul pe teren in zootehnie.

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

01 iulie -01 octombrie 2018

11.10

Începerea i finalizarea acț iunii de control-metoda teledetecț ie aferent
cererilor unice C2017

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure , Centrele Locale APIA

11.11

Preluarea rezultatelor e antionului de control în Eagle 2017, în vederea
finaliz rii controalelor administrative cu autorizarea efectiv la plat a
cererilor unice aferente C2017 pe toate schemele de plat , atât sector
vegetal cât i sector zootehnic i preluarea pe liste de plat + transfer în
contabilitate

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure , Centrele Locale APIA

11.12

Programarea fermierilor în vederea depunerii cererilor unice de plat

Agenț ia de Pl ț i

i Intervenț ie pentru Agricultur –
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Termenele vor fi stabilite de APIA Aparat Central, în conformitate cu
graficul de activit ț i pentru Campania
2018, în funcț ie
de modific rile
legislative care vor ap rea i în funcț ie
de Regulamentele Europene de aplicare a
noului PNDR 2014-2020
Termenele vor fi stabilite de APIA Aparat Central, în conformitate cu
graficul de activit ț i pentru Campania
2018, în funcț ie
de modific rile
legislative care vor ap rea i în funcț ie
de Regulamentele Europene de aplicare a
noului PNDR 2014-2020
28.02.2018

C2018
11.13

Primirea cererilor unice de plat
verificarea acestora;

C2018, înregistrarea, operarea

i

Centrul Județ ean Mure , Unit ț ile Administrativ
Teritoriale din județ ul Mure , Centrele Locale APIA
Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure , Centrele Locale APIA

01.03.2018 – 15.05.2018

11.14

Controlul preliminar al cererilor unice C2018

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure , Centrele Locale APIA

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 aplicaț ia IPA online,
f r
penalit i, conform legislaț iei
aplicabile cu privire la controlul
preliminar

11.15

Controlul pe teren a blocurilor fizice, în vederea actualiz rii LPIS,
urmarea a observaț iilor f cute de fermieri la depunerea cererii, formulate
în anexa 17;
Predarea documentaț iei c tre compartimentul LPIS în vederea
actualiz rii blocurilor fizice conform datelor din teren, i postarea pe
FTP

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure

01.03.2018 – 10.06.2018

11.16

Verificarea pe teren a exploataț iilor din e antionul de control C2018

11.17

Autorizarea la plat în avans a cererilor unice C2018

11.18

Autorizarea la plat regular a cererilor unice de plat C2018

11.19
11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

Emiterea i înregistrarea titlurilor de creanț de constatare debitelor;
Recuperarea debitelor naț 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 iniț iale/cererilor de plat pentru acordarea sprijinului financiar
pentru serviciile de determinare a calit ț ii genetice a raselor de animale
i de întocmire i menț 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 diferenț ei de acciza pentru motorina utilizat in
agricultura conform HG 1174/2014 i OMADR 1727/2015
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 acț iunile de
îmbun t ț ire a condiț iilor de produc ie si comercializare a produselor
apicole, conform HG 1050/2013
Implementarea Programului de distribuț ie a laptelui i a produselor
lactate în institu iile şcolare, conform HG 1628/2008 i OUG 13/2017

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur
Centrul Județ ean Mure
Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur
Centrul Județ ean Mure , Centrele Locale APIA
Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur
Centrul Județ ean Mure , Centrele Locale APIA
Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur
Centrul Județ ean Mure
Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur
Centrul Județ ean Mure

–
–
–
–
–

01.07.2018 – 01.10.2018
16.10.2018 – 30.11.2018
01.12.2018 – 31.03.2019
Zilnic
01.03.2018 – 31.08.2018

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure

Lunar

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure

Trimestrial

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure

Trimestrial

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure

Termenele vor fi stabilite de APIA Aparat Central

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure

Semestrial
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11.26

Primirea, verificarea cererilor de acord prealabil pentru anul 2019 pentru
acordarea sprijinului financiar prin rambursarea diferenț ei de acciza
pentru motorina utilizat în agricultur cf. HG 1174/2014 si OMADR
1727/2015

11.27

Control in teren la exploatatiile cuprinse in esantion APIA

II.

11.28

III.

11.29

11.30

11.31

11.32

M sura:
Refacerea Ь i extinderea sistemului de irigaЮ ii
AcЮ iuni:
Promovarea programului exploataț iilor agricole care deț in terenuri în
amenaj rile de îmbun t ț iri funciare;
Înființ area organizaț iilor de imbun t ț iri funciare;
Înființ area organizaț iilor utilizatorilor de ap pentru irigaț ii
Extinderea suprafeț elor agricole pentru irigaț ii

Agenț ia de Pl ț i i Intervenț ie pentru Agricultur –
Centrul Județ ean Mure

01.12.2018 – 31.12.2018

Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure

30.09.2018

Direcț ia pentru Agricultur Mure , Filiala teritorial
de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul Superior
Unitatea de administrare Mureş, Ministerul Agriculturii
i Dezvolt rii Rurale

Permanent

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

AcЮ iuni:
Promovarea celor mai moderne tehnologii pentru creşterea produc iilor
medii şi totale la hectar şi cap de animal;
Desf urarea 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 îndeplinirii 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
monitorizarea acestora;
Eliberarea certificatelor de origine pentru biomasa provenit din culturi
energetice

11.33

Participarea în cadrul Comitetelor locale/jude ean pentru situa ii de
urgen la întocmirea proceselor verbale de constatare a pagubelor
produse de fenomenele meteorologice nefavorabile

11.34

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;

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure , Ministerul
Agriculturii i Dezvolt rii Rurale

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure , Asocia ii din
domeniu

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Direcț ia pentru Agricultur Mure , Inspectoratul
pentru Situaț ii de Urgenț „Horea” al Județ ului
Mure , Prim rii din județ ul Mure , Instituț ia
Prefectului – Județ ul Mure

Direcț ia pentru Agricultur Mure
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Anual

Permanent

Trimestrial/Semestrial

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

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 calcul pentru
tariful datorat conform legii la Fondul de ameliorare al fondului funciar,
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;
Monitorizare sol-teren prin elaborarea studiilor pedologice şi
agrochimice, avizarea şi decontarea documenta iilor
Întocmirea de proiecte de amenajamente pastorale
Verificarea şi avizarea amenajamentelor pastorale pentru pajiştile
permanente aprobate de consiliile locale
Verificarea documentaț iilor OIF şi FOIF si transmiterea la OROIF –
MADR a raportul de verificare
Eliberarea autoriza ilor pentru cultivarea de plante modificate genetic şi
plante ce con in substante stupefiante
i psihotrope; înregistrarea
declaraț iilor de livrare plante medicinale;
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 pentru elaborarea
Planului de ac iune pentru protec ia apelor împotriva polu rii cu nitra i
din 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 s fie
transmise la Consiliul Județ ean/ transmiterea datelor la
MADR/prelucrarea informa iilor de pre pentru legume fructe
Propunerea normelor de venit şi transmiterea la ANAF
Furnizarea de informa ii privind emisiile de gaze cu efect de ser - sectorul

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Direcț ia pentru Agricultur Mure , Filiala teritorial
de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul Superior
Unitatea de administrare Mureş, Oficiul de Studii
Pedologice i Agrochimice Mure , Consiliul Jude ean
Mure , Consilii locale din județ ul Mure

Direcț ia pentru Agricultur Mure , Oficiul de Studii
Pedologice i Agrochimice Mure , Consiliile locale
din județ ul Mure
Direcț ia pentru Agricultur Mure , Filiala teritorial
de îmbun t iri funciare Mureş-Oltul Superior
Unitatea de administrare Mureş

Termen prev zut în actul normativ

Permanent

Permanent

Anual

Direcț ia pentru Agricultur Mure
Consilii locale

Anual

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Anual

Direcț ia pentru Agricultur Mure

S pt mânal/ Lunar/ Anual
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11.42

11.43

11.44

11.45

11.46

IV.

11.47

11.48

11.49

agricultura
Instituirea Sistemului Informa ional pentru Pia a Produselor Agricole şi
Alimentare –SIPPAA- colectarea, prelucrarea şi monitorizarea pre urilor
din pie e, târguri, oboare şi agenț i economici,
Verificarea şi centralizarea situa iilor statistice AGR 2A, AGR 2BSuprafa 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 iilor agricole conform graficelor MADR;
Monitorizarea st rii de vegeta ie a culturilor agricole
Întocmirea anual a Balantei 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
Întocmirea Situa iei Statistice 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 fermelor produc toare de ou pentru
comercializare
Colectarea de informa ii de 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

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Direcț ia pentru Agricultur Mure , Consiliile locale

S pt mânal/ Semestrial/Anual

Anual

Direcț ia pentru Agricultur Mure

S pt mânal

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure

2018

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Anual

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Permanent

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Anual

M sura:
Programe multianuale de sus inere pentru produse deficitare
AcЮ iuni:
Identificarea poten ialilor beneficiari a programului
Inregistrarea cererilor, verificarea documentelor, culturii şi aprobarea
sumelor
Participarea in comisia mixta in vederea incadrarii animalelor in
standardul rasei.
Eliberarea adeverintelor in vederea inscrierii acestora in sectiunea
secundara a registrului genealogic.
Autorizarea /reautorizarea fermelor de reproductie suine si centrelor de
colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialului seminal
de vier.
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11.50
11.51
11.52
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
11.60
11.61
11.62

V.

11.63

11.64

Autorizarea /reautorizarea fermelor de reproductie avicole si a statiilor de
incubatie
Efectuarea inspectiei la Asociatiile acreditate pentru efectuarea
controlului oficial la lân .
Efectuarea inspectiei de stat la Asociatiile acreditate pentru efectuarea
controlului oficial lapte si carne ;

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Anual

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Anual

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Anual

Efectuarea inspectiei de stat in exploatatiile inscrise in controlul oficial.

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Permanent conform graficului de
inspecț ie

Efectuarea inspectiei in cadrul centrelor de depozitare si comercializare a
materialului seminal congelat MSC.
Evaluarea activitatii desfasurate de prestatorii de servicii IA
(Îns mânț ri Artificiale).
Autorizarea/reautorizarea reproducatorilor MN (Mont Natural ) i a
punctelor de MN.
Controale in exploatatiile cu suine si aplicarea Programelor de
supraveghere pentru Pesta Porcina Clasica si Africana
Autorizarea exploatatiilor de suine, verificarea acestora si aplicarea
Programelor de supraveghere pentru Pesta Porcina Clasica si Africana
Autorizarea exploatatiilor de pasari, verificarea acestora si aplicarea
Programelor de supraveghere pentru Influenta Aviara si Salmonelozele
Aviare

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Anual

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Anual

Oficiul Județ ean de Zootehnie Mure

Permanent

Autorizarea si verificarea bazinelor piscicole
Inregistrarea sau autorizarea exploatatiilor de bovine si verificarea
acestora, precum si a exploatatiilor necomerciale cu bovine
Inregistrarea sau autorizarea exploatatiilor de bubaline si verificarea
acestora, precum si a exploatatiilor necomerciale cu bubaline

M sura:
CreЬ terea absorbЮ iei fondurilor europene

AcЮ iuni:
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 FEADR şi 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 ;
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
Participarea la evenimente publice de profil – prezent ri şi dezbateri în

Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure
Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure
Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure
Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure
Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure
Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure , GALURI

Permanent

Oficiul Județ ean pentru Finanț area Investiț iilor

Permanent
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11.65

11.66

VI.

11.67

VII.

11.68

VIII.

11.69

vederea identific rii şi elimin rii lacunelor în sistemul de implementare a
fondurilor europene
Participarea la ac iuni de informare promovare, prezentarea
oportunit ilor şi modalit ilor de a dezvolta mediul rural prin creşterea
rolului grupurilor de ac iune local
Organizarea de Sesiuni de dezbatere public având ca tem simplificarea
cadrului normativ de accesare a Fondurilor europene prin PNDR,
identificarea de noi solu ii pentru fiecare m sur de finan are care s
conduc la atingerea unui grad de absorb ie maxim al fondurilor europene
din PNDR 2014-2020.

Rurale Mure , Instituț ii publice, Mass media
Oficiul Județ ean pentru Finanț area Investiț iilor
Rurale Mure , Asociaț ii de profil

Permanent

Oficiul Județ ean pentru Finanț area Investiț iilor
Rurale Mure

Conform calendarului de lansare a
programelor

M sura:
Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultur , acvacultur şi industria alimentar
AcЮ iuni:
Elaborare proiecte in vederea accesarii de fonduri prin FEADR
Instalarea tinerilor fermieri 6.1;
Sprijin pentru ferme- /
Asisten tehnic de specialitate comunitatilor din mediul rural

Direcț ia pentru Agricultur Mure

AcЮ iuni:
Organizarea de cursuri de calificare produc tori 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 tehnic 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
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.

Direcț ia pentru Agricultur Mure

AcЮ iuni:
Promovarea programului pentru înființ are centre de colectare, depozitare
si procesare legume-fructe;
Promovarea înființ rii de centre de colectare lân ;
Promovarea programului de încurajare activit ț i din zona montan :
- centre de colectare fructe de p dure;
- centre i puncte de sacrificare;
- amplasare stâni montane;

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

M sura:
Realizarea unui program de preg tire de scurt durat pentru lucr torii din agricultur în parteneriat public-privat

Permanent

M sura:
Program de înfiin are a centrelor de colectare şi procesare pentru legume/fructe şi pentru unele produse de origine animal
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2018

11.70

Autorizarea si verificarea centrelor de colectare lân

i piei

IX.

M sura:
Program de încurajare a activit ilor din zona montan
AcЮ iuni:

11.71

Autorizarea si verificarea centrelor de colectare lapte

11.72

Autorizarea si verificarea centrelor de sacrificare a animalelor

11.73

Inregistrarea sau autorizarea exploatatiilor de ovine si verificarea
acestora, precum si a exploatatiilor necomerciale cu ovine

X.

11.74

11.75

11.76
11.77
11.78
11.79
11.80
11.81

M sura:
Program na ional de cercetare-dezvoltare

AcЮ iuni:
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
Grau
Porumb
Fl.soarelui
Zootehnie:
specia ovine, bovine B. Târguri , expozi ii, concursuri
Expo taurine Deda
Expo taurine Sarmasu
Târg de berbeci G lesti, Expo legume- Gh.Doja, Expo agrozoo Ac ț ari,
Expo apiardeal Sighisoara
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 – 4 438 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

Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure

Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure
Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure
Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Permanent
Permanent
Permanent

Permanent

Oficiul de Studii Pedologice

i Agrochimice Mure

31.12.2018

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
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pastorale

XI.

11.82

11.83

11.84

XII.

11.85

M sura:
Program de încurajare a agriculturii ecologice Ь i a produselor tradiЮ ionale
AcЮ iuni:
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
Promovarea produselor agroalimentare – Produsul montan: verificarea
documentatiei, întocmirea notei de constatare pentru primirea denumirii
facultative de produs montan
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
Inregistrarea, autorizarea si supravegherea activitatilor din sectorul
cresterii animalelor si a procesarii produselor de origine animala

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure , Organisme de
inspecț ii i certificare

Permanent/ termene prev zute în actele
normative

Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure

Permanent

M sura:
Reforma institu ional a Ministerului Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale şi a institu iilor din subordine
AcЮ iuni:
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

XIII.

Direcț ia pentru Agricultur Mure

M sura:

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminț elor
Materialului S ditor Mure , operatori economici
înregistraț i
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminț elor
Materialului S ditor Mure , operatori economici
înregistraț i
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminț elor
Materialului S ditor Mure , operatori economici
înregistraț i
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminț elor
Materialului S ditor Mure , operatori economici
înregistraț i
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i
Permanent
i
Permanent
i
Permanent
i
Permanent

Programul mierea în şcoli
11.89

XIV.
XIV.1

11.90

11.91

11.92

XIV.2

11.93

11.94

11.95
11.96

AcЮ iuni:
Inregistrarea sau autorizarea exploatatiilor apicole precum si a centrelor
de colectare si procesare miere

M sura:
Program de m suri legislative pentru sectorul agricol

Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure

Subm sura:
Revizuirea legisla iei din agricultur
AcЮ iuni:
Verificarea pe baza tematicilor aprobate de conducerea MADR, a
activit ț 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 ț ii organismelor de inspectie i 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;
Verificarea schimb rii categoriei de folosinț a terenurilor agricole;
Verificarea amplas rii obiectivelor de investiț ii pe terenurile agricole
f r aprob rile prev zute de legislaț ie;
Verificarea modului de utilizare a terenurilor agricole
Subm sura:
Îmbun t irea legisla iei cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare
AcЮ iuni:
Verificarea respectarii prevederilor HG nr. 1904/2006 privind iodarea
universala a s rii destinate consumului uman, hranei pentru animale si
utiliz rii 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 ;
Verificarea legalitatii utilizarii atestatului si a logoului retetei consacrate
romanesti conform OM nr. 394/2014 privind atestarea produselor
alimentare obtinute conform reț etelor consecrate romanesti
Verificarea respectarii regimului de marcare, ambalare si comercializare

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure

2018

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent
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11.97
11.98
11.99

11.100
11.101
11.102
11.103
11.104
11.105
11.106
11.107

11.108

XIV.3

11.109

11.110

a oualor la producatori, ambalatori si la unitatile de desfacere cu
amanuntul conform Regulamentelor CE a OM nr. 461/2004 si HG nr.
415/2004 privind regimul de comercializare a oualor
Verificarea modului in care se respecta reglementarile in vigoare privind
livrarea , transportul , achizitionarea si depozitarea produselor cerealiere
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
conform OUG 12/2006
Controlul de conformitate pentru fructele si legumele proaspete, destinate
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
exportului sau provenite din import
Controlul de conformitate privind respectarea standardelor de
comercializare, sub aspectul modului de sortare, ambalare, etichetare si
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
depozitare a fructelor si legumelor proaspete
Controlul privind respectarea legislatiei specifice in pietele
agroalimentare de catre producatori, persoane juridice, administratii piete
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
si prim rii
Realizarea campaniei de informare si medietizare a legislatiei nationale si
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
comunitare in domeniul OMG
Inventarierea suprafetelor cultivate cu plante modificate genetic si cu soia
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
conventionala
Realizarea testelor pe frunzele de soia in camp, pentru a stabilii gradul de
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
impurificare
Verificarea prin sondaj a respectarii conformitatii îngrasamintelor
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
chimice, care se produc, depoziteaza si comercializeaza in Romania
Verificarea conformitatii ingrasamintelor din tari terte, a documentelor
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
care au stat la introducerea lor pe piata
Urmarirea trasabilitatii pe intreaga durata de punere pe piata a
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
îngrasamintelor
Verificarea respectarii Legii nr.339/2005, privind regimul plantelor,
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Anual
substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope (mac si canepa)
Verificarea suprafetelor declarate, destinate cultivarii tutunului la toti
cultivatorii de tutun, conform cererilor de plata pe suprafata depuse la
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Anual
APIA, 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
AcЮ iuni:
Controlul privind completarea la zi a datelor din registrele de eviden a
produselor vitivinicole: -intr ri/ieşiri, pentru produsele vitivinicole vrac; Direcț ia pentru Agricultur Mure
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 de vinuri atestate ca vinuri DOC şi IG, existen a
Direcț ia pentru Agricultur Mure
Permanent
documentelor de atestare privind cantit ile certificate pentru
comercializare, aflate în stoc şi livrate, în corela ie cu suprafe ele
autorizate în cultur şi cantit ile de struguri realizate pe aceste suprafe e.
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11.111
11.112

12.
I.
12.1
12.2
12.3

12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

12.10
12.11
12.12
12.13
12.14

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

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Direcț ia pentru Agricultur Mure

Permanent

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Semestrial

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Lunar

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Semestrial

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Permanent

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

CAPITOLUL POLITICI DE MEDIU. APE ŞI P DURI
M sura:
Politica în domeniul gestion rii deşeurilor

AcЮ iuni:
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
Urmarirea respectarii prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul
deseurlor
Controale privind verificarea realiz rii obliga iilor de mediu privind
închiderea şi urm rirea postînchidere de c tre operatorii depozitelor

Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure
Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure
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2018
2018

12.15
12.16

II.
II.1

12.17
12.18

III.

12.19
12.20
12.21
12.22

IV.

12.23

12.24

12.25
12.26

neconforme clasa „b” şi depozite industriale, care şi-au sistat activitatea
conform calendarului prev zut în anexa 5 la HG nr. 349/2005.
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
Sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul municipiului Tîrgu
Mureş

Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Permanent

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2017-2020

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Anual

M sura:
Program pentru gestionarea siturilor contaminate

Subm sura:
M suri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric
AcЮ iuni:
Monitorizarea m surilor de decontaminare şi ecologizare a siturilor
poluate istoric
M suri de decontaminare
i ecologizare "Iaz Batal" - “Fazarea
proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Tîrgu
Mure ” – proiect finan at din fonduri nerambursabile

M sura:
Program pentru protec ia mediului prin conservarea biodiversit ii
AcЮ iuni:
Continuarea elabor rii planurilor de management pentru conservarea
ariilor naturale protejate (speciile
i habitatele de interes
comunitar/naț ional neacoperite de proiectele anterioare).
Ac iuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversit ii şi
ecosistemelor
Verificarea respect rii obliga ilor legale în ariile naturale protejate, situri
Natura 2000 - Consilii locale/Prim rii, persoane fizice şi juridice,
administratori/custozi
Ac iuni de verificare a modului de exploatare şi extrac ie agregate
minerale.

Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure

2018

Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure

2018

M sura:
Program pentru monitorizarea şi îmbun t irea calit ii aerului
AcЮ iuni:
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.
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 i APM Mures a obiectivelor aflate sub
inciden a Directivei SEVESO, privind controlul asupra pericolelor de

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Permanent

Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Mure

Permanent

Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure , Agenț ia
pentru Protecț ia Mediului Mure
Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure , Agenț ia
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2018
2018

12.27

12.28

12.29
12.30
12.31
12.32
12.33
12.34

V.
V.1

12.35
12.36
12.37

VI.
12.38
12.39
12.40
12.41
12.42
12.43

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 transpus în legislatia romaneasca prin Legea 278/2013
privind emisiile industriale
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.
Reactualizarea studiului de oportunitate a delegarii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Tg.
Mureş prin prisma transportului public ecologic, mulat pe cerintele UE
Modernizare transport public de c l tori ai mun. Tg. Mures
Achizi ionare autobuze ecologice
Transformarea str zilor din zona cu circulatie pietonala intensa-Zona
Clinicilor- în trasee mai prietenoase fata de pietoni si biciclisti
Crearea a 2000 locuri de parcare peste albia pârâului Pocloş
Realizare pista de biciclete in lungul canalului Poclos

pentru Protecț ia Mediului Mure , Inspectoratul pentru
Situaț ii de Urgenț „Horea” al Județ ului Mure
Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure , Agenț ia
pentru Protecț ia Mediului Mure

2018

Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure

2018

M sura:
Program de prevenire şi gestionare a inunda iilor

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2020
2018-2020

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2020

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2020
2018-2020

Subm sura:
Realizarea de m suri structurale de protec ie împotriva riscului la inunda ii, acolo unde infrastructura verde nu este suficient , prin construirea ori reabilitarea
infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme. Acestea vor include cu prioritate investi ii pentru stocarea/devierea apelor provenite de la
inunda ii, dar şi regulariz ri de albii şi consolid ri de maluri
AcЮ iuni:
Ap r ri de mal râu Mure , localitatea V lenii de Mure
Administraț ia Bazinal de Ap Mure
Decembrie 2018
Amenajare râu Mure în zona localit ț ii Ru ii Munț i
Administraț ia Bazinal de Ap Mure
Decembrie 2018
Punere în siguranț a barajului de priz Gurghiu
Administraț ia Bazinal de Ap Mure
Decembrie 2018

M sura:
Program pentru dezvoltarea durabil a p durilor

AcЮ iuni:
Ac iuni de verificare a modului de exploatare/ prelucrare a materialului
lemnos.
Compensarea proprietarilor de p duri pentru pierderile de venit în cazul
p durilor aflate în arii naturale protejate
Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care în prezent aceasta nu
este asigurat
M suri de împ durire a terenurilor forestiere, a celor degradate, inapte
pentru agricultur
Realizarea „Sistemului naț ional al perdelelor forestiere de protecț ie”
Identificarea terenurilor forestiere pentru care nu a fost realizat
regenerarea în termenul legal i asigurarea fondurilor necesare în
vederea „împ duririi forț ate” a acestora

Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul General
Serviciul Comisariatul Județ ean Mure

2018

Garda Forestier Bra ov, Ocoalele Silvice

Anual

Garda Forestier Bra ov, Ocoalele Silvice, prim rii

Pe m sur ce terenurile sunt identificate

Garda Forestier Bra ov, proprietarii de terenuri

30.04.2018

Garda Forestier Bra ov

2018

Garda Forestier Bra ov

2018
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13.
I.

13.1
13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

II.

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI
M sura:
Asigurarea securit ii energetice na ionale
AcЮ iuni:
Modernizarea i reabilitarea iluminatului public în localit i din jude ul
Mureş
Efectuarea demersurilor pentru înființ 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 2018 = 32
Lucr ri de investiț ii care se vor finaliza pân la 30.12.2018 = 24
Lucr ri de investi ii în derulare la 30.12.2018 = 8
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 =
694 MWh
En. El Distribuit = 1.505.000 MWh
Alimentarea cu energie a noi consumatori, prin electrific ri rurale i
extinderi de reț ele electrice
Num r lucr ri prognozate pentru extindere de reț ea = 9
(Extinderile de reț ea se realizeaz la solicitarea autorit ț ilor locale)

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

În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are
În funcț ie de finanț are

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

2018

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

2018

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

2018

M sura:
Sus inerea strategic a creşterii ponderii energiei electrice în consumul de energie al României
AcЮ iuni:
Lucr ri de reabilitare iluminat public şi construc ii canaliza ii re ele
subterane de transfer de informa ie str.C l raşilor şi str. Revolu iei Mun.
Tg. Mureş
Mentenan SIP (Sistemul de Iluminat Public) prin lucr ri de repara ii
curente, de revizii periodice şi de remedieri ale defec iunilor ap rute
accidental, dispecerizarea reclama iilor şi remedierea în timp util a
defec iunilor
Servicii şi lucr ri în domeniul energetic (obiect principal de activitate
executarea de servicii specializate de între inere, repara ii şi de execu ie
ale instala iilor electrice, men inerea în func iune, monitorizarea şi
gestionarea func ion rii acestora
Lucr ri de reabilitare iluminat public şi construc ii canaliza ii re ele
subterane de transfer de informa ie str. N B lcescu (scuar şi zona
delimitat de str. Ialomi ei şi str. Libert ii), str. Libert ii (tronson str.
N.B lcescu – str. Barajului), str. Barajului, str. B neasa, str. I. H.
R dulescu, P- a Armatei (scuar str. N B lcescu –str. Ialomi ei)
Lucr ri de reabilitare iluminat public şi construc ii canaliza ii re ele
subterane de transfer de informa ie str. Tamas Erno, str. Margaretelor, str.
Luntraşilor, str. Decebal, str. L. Rebreanu, str. L puşna, str. Rodnei

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018
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13.12
13.13

III.
13.14

14.
I.
I.1

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

14.8

14.9
14.10
14.11

II.
II.1

(tronson str. L. Rebreanu – str. Gh. Doja), str. Foişor, P- a G rii
Iluminat arhitectural la obiectivele - Catedrala În l area Domnului,
Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano Catolic I, Biserica Reformat
din Cetatea Medieval , Prim ria Mun. Tg. Mureş (faza SF).
Elaborarea documentelor aferente procesului de înfiin are şi delegare a
gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Mun. Tg. Mureş (faza SF).

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

M sura:
Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE)
AcЮ iuni:
Realizarea unei sta ii de utilizare a energiei solare

Prim ria Comunei Glodeni

2018-2020

CAPITOLUL POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
M sura:

Transportul rutier
Subm sura:
Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier
AcЮ iuni:
Lucr ri de interven ii şi repara ii str zi, trotuare, parcari şi lucr ri
edilitare (ap -canal) în Municipiul Tg.Mureş -Acord cadruStudiu de prefezabilitate pentru Creare strada de legatura intre str.
Livezeni-Spitalul Judetean de Urgenta Mureş
Studiu de prefezabilitate pentru Strada de leg tur între Autostrada
Transilvania si Sîncraiu de Mures si Pod peste raul Mures
Tronson de leg tur între strada Budiului i Autostrada Transilvania
Prelungire Calea Sighi oarei în direcț ia DN 13, Tîrgu Mure
Repara ie capital pod peste râul Mureş cu pasaj superior peste linia CF
Deda-Tg.Mureş-Str. C l raşilor
Infiin area unor linii de transport public c l tori, care s asigure leg tura
între Cartierul Mureseni-Cartier Tudor Vladimirescu-Cartier Belvedere
Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public
local pe zona Vest-Centru a Municipiului Tirgu Mures - SF/Avize,
acorduri, autoriza ii/Studiu de trafic, Instrument pentru calcularea
emisiilor GES
Sistem de management al traficului in Municipiul Tirgu Mures- SF, Avize,
acorduri, autoriza ii
Reabilitare/modernizare drumuri, asfaltare str zi în mai multe localit i
din mediul urban: S rma u, Sângeorgiu de P dure, Iernut, Sovata,
Târn veni, Ludu , Ungheni, Miercurea Nirajului, Reghin
Construire/reabilitare/modernizare poduri în localit ț i din județ ul
Mure : Târn veni, Ungheni

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2021

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2021

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2020

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

Prim riile nominalizate

În funcț ie de finanț are

Prim riile nominalizate

În funcț ie de finanț are

M sura:

Transportul feroviar de c l tori

Subm sura:
Coridorul pan-european IV Feroviar - FEN+BS
AcЮ iuni:
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14.12

II.2

14.13

15.
I.
15.1
15.2

II.
15.3

III.
15.4

16.
I.

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

Reabilitare- cale ferat magistral – jude ul Mureş
1. Lotul Sighişoara -Aţel – Lucr ri de execu ie, instala ii
semnalizare, ERTMS, centralizare electronic şi CCO Simeria
Proiectul se deruleaz pe teritoriul jude elor Mureş şi Sibiu
Subm sura:
Lucr ri de reabilitare pentru poduri, pode e şi tuneluri - FEN+BS
AcЮ iuni:
Reabilitare pod km 320+221 linia CF Deda-R zboieni
(Asociere SC Confer Group SRL Oneşti – SC Radaria SRL Gala i)

Sucursala Regional de C i Ferate Braşov

2019

Sucursala Regional de C i Ferate Braşov

2018

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
AcЮ iuni:
Simplificarea accesului cet enilor la informa iile publice prin publicarea
acestora pe site-ul instituț iei
Simplificarea accesului la serviciile publice prin furnizarea acestora i pe
cale electronic

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure

2018

Institu ia Prefectului – Jude ul Mure

2018

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018-2019

M sura:
IT&C în educa ie, s n tate şi cultur

AcЮ iuni:
Licen iere centralizat şcoli – Pachete software educa ionale

M sura:
IT&C în e-Commerce, Cercetare-Dezvoltare şi Inovare
AcЮ iuni:
Dezvoltarea polului de competitivitate pentru cercetare- dezvoltare în
domeniul medical şi informatic medical

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure , Asociaț ia
LifeTech City

2018

Centrul Militar Jude ean Mureş

2018

Centrul Militar Jude ean Mureş

2018

Centrul Militar Jude ean Mureş

2018

Centrul Militar Jude ean Mureş

2018

Centrul Militar Jude ean Mureş

2018

Centrul Militar Jude ean Mureş

2018

CAPITOLUL POLITICA DE AP RARE ŞI SECURITATE NA IONAL
POLITICA DE AP RARE
M sura:
Implementarea unui management optim al resurselor de ap rare
AcЮ iuni:
Completarea unit ilor militare şi celorlalte structuri din Sistemul Na ional
de Ap rare cu resurse umane şi resurse tehnico-materiale, pe tot parcursul
anului, conform cererilor de completare
Luarea în eviden
a tinerilor din contingentul 1998-2000 şi din
contingentele mai vechi (1973-1997)
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
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activit ilor desf şurate în cadrul Ministerului Ap r rii Na ionale, pensii,
recalcul ri de pensii, ajutoare de deces

17.

CAPITOLUL AFACERI INTERNE
Reducerea deficitului de personal la nivelul MAI
AcЮ iuni:

17.1

Desf şurarea de activit i de recrutare a personalului

Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure

Semestrial

Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , DIICOT, DNA, Direc ia Silvic Mure ,
Direcț ia Sanitar Veterinar
i pentru Siguranț a
Alimentelor Mure , Inspectoratul Teritorial de Munc
Mure , Garda Naț ional de Mediu – Comisariatul
General Serviciul Comisariatul Județ ean Mure ,
ANPA, Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Mureş

Semestrial

Contribuirea la dezvoltarea şi simplificarea serviciului public oferit
AcЮ iuni:

17.2

Sprijinul institu iilor statului, exclusiv în baza şi în executarea legii

Celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918
AcЮ iuni:

17.3

Participarea cu ocazia desf şur rii unor ac iuni comemorative dedicate
Centenarului Marii Uniri

17.4

Asigurarea bunei desf şur ri a activit ilor, insuflarea încrederii
siguran ei participan ilor la manifest rile dedicate acestui eveniment

17.5

Implicarea în derularea principalelor activit i cultural-artistice, evoc ri
şi comemor ri ce se vor desf şura în spa iul public

I.
I.1

17.6
17.7
17.8
17.9
17.10

şi

M sura:
Poli ia Român

Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Ministerul Ap r rii Naț ionale,
Institu ia Prefectului – Județ ul Mure , Consiliul
Jude ean Mure ,
Prim rii
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Ministerul Ap r rii Naț ionale,
Institu ia Prefectului – Județ ul Mure
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Ministerul Ap r rii Naț ionale,
Institu ia Prefectului – Județ ul Mure

Anual

Anual

Anual

Subm sura:
Îmbun t Ю irea preg tirii profesionale
AcЮ iuni:
Elaborarea planurilor de preg tire continu ;
Elaborarea şi aplicarea unor planuri de preg tire profesional adaptate la
specificul fiec rui domeniu de activitate;
Integrarea poli iştilor nou încadra i;
Elaborarea unor planuri de preg tire tehnico-tactic cu implicarea
personalului din cadrul tuturor structurilor operative
Creşterea capacit ii de ac iune şi a performan ei resursei umane în cadrul
procesului de preg tire a personalului, prin:

Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure

30.04.2018

Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure

31.12.2018

Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure

31.12.2018

Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure

31.12.2018

Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure

31.12.2018
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17.11
I.2

17.12

17.13
I.3

17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
I.4

17.20
I.5

17.21
I.6

a) preg tirea organizat de c tre subunit i, structurat astfel:
1. programe pe categorii de preg tire: preg tirea de specialitate, tragerile
cu armamentul, educa ia fizic
2. activit i de îndrumare şi tutel profesional ;
3. programe de preg tire complementar .
b) preg tirea asigurat de c tre institu ii de înv mânt specializate;
c) preg tirea auto-planificat a personalului;
Participarea la cursurile de formare şi perfec ionare a cadrelor, în
institu iile de înv mânt poli ienesc;
Subm sura:
Consolidarea eticii profesionale a personalului
AcЮ iuni:
Efectuarea de instruiri periodice privind etica
i deontologia
profesional , coroborat cu sesiuni de prelucrare a cazurilor de corupț ie
în scopul prevenirii i înl tur rii riscurilor de corupț ie
Instruiri pentru respectarea cadrului normativ, principiile care guverneaz
activitatea poli istului, etc.

Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure

Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure , Serviciul
Județ ean Anticorupț ie Mure
Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure

Subm sura:
Optimizarea managementului de personal
AcЮ iuni:
Evaluarea periodic a modului de îndeplinire a sarcinilor prev zute în
Inspectoratul de Poliț
fi a postului;
Analiza periodic a st rii de funcț ionare a tehnicii din dotare şi a
condi iilor de lucru din laboratoare, în scopul desf şur rii în condi ii
Inspectoratul de Poliț
optime a activit ii.
Eliberarea cu celeritate a certificatelor de cazier judiciar;
Inspectoratul de Poliț
Efectuarea de controale inopinate atât la efectivele de la Centrul de
Inspectoratul de Poliț
Re inere şi Arest Preventiv, cât şi la escortele de la instan ele de judecat
Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologic , respectiv de
Inspectoratul de Poliț
gestionare a riscurilor pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de
control intern managerial
Instruiri privind respectarea atribu iilor de serviciu de c tre to i poli iştii,
Inspectoratul de Poliț
inclusiv de c tre cei care îndeplinesc func ii de comand ;
Subm sura:
Identificarea unor noi oportunit i de atragere de fonduri externe nerambursabile
AcЮ iuni:
Monitorizarea permanent a liniilor de finan are, în vederea acces rii de
Inspectoratul de Poliț
fonduri externe nerambursabile
Subm sura:
Men inerea cooper rii cu structurile UE
AcЮ iuni:
Înt rirea parteneriatului cu autorit ile competente, prin canalele de
Inspectoratul de Poliț
cooperare, în vederea realiz rii unui flux informa ional operativ.
Subm sura:
Recuperarea prejudiciilor cauzate statului prin s vârЬ irea de infracЮ iuni

30.03.2018

Trimestrial

31.12.2018

ie Județ ean Mure

31.12.2018

ie Județ ean Mure

31.12.2018

ie Județ ean Mure

31.12.2018

ie Județ ean Mure

31.12.2018

ie Județ ean Mure

2018

ie Județ ean Mure

2018

ie Județ ean Mure

31.12.2018

ie Județ ean Mure

31.12.2018

50
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

AcЮ iuni:
17.22

Derularea unor ac iuni la nivel jude ean şi zonal pentru combaterea
infrac iunilor

17.23

Efectuarea de acte procedurale atât pentru identificarea bunurilor - obiect
al m surilor asiguratorii – cât şi pentru aplicarea acestor m suri.

II.
II.1

17.24
II.2

17.25
II.3

17.26
II.4

17.27

III.

17.28

17.29
17.30

Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure ,
Structuri din cadrul MAI, Ministerul Mediului,
Ministerul Muncii i Justiț iei Sociale
Inspectoratul de Poliț ie Județ ean Mure

31.12.2018
31.12.2018

M sura:
Jandarmeria Român

Subm sura:
Continuarea eforturilor de creştere a gradului de siguran
AcЮ iuni:

a cet enilor şi de protejare a intereselor comunit ii în fa a amenin rilor la adresa ordinii publice

Desf şurarea în comun de activit i specifice pentru creşterea gradului de
siguran a cet enilor
Subm sura:
Perfec ionarea şi modernizarea activit ilor personalului
AcЮ iuni:
Desf şurarea de activit i de preg rire specific prin cursuri şi stagii

Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure , Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure ,
Consiliul Județ ean Mure , Consiliile Locale

Trimestrial

Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Tîrgu Mure

Anual

Subm sura:
Adaptarea dispozitivelor jandarmeriei menite s asigurare ordinea public cu ocazia desf şur rii de ac iuni cu public numeros
AcЮ iuni:
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Optimizarea dispozitivelor în func ie de nevoile jandarmeriei menite s
Tîrgu Mure , Inspectoratul de Poliț ie Județ ean
asigurare ordinea şi siguran a public
Mure , Poliț ia Local
Subm sura:
Alocarea eficient a resurselor, diminuarea daunelor provenite din sustrageri ilicite, distrugeri sau alte fapte antisociale
AcЮ iuni:
Gruparea de Jandarmi - Mobil „Regele Ferdinand I”
Optimizarea dispozitivelor şi alocarea eficient a resurselor în realizarea
Tîrgu Mure , Inspectoratul de Poliț ie Județ ean
scopului propus
Mure , Poliț ia Local

M sura:
Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen

Verificarea mijloacelor de alertare a popula iei

17.32

Ac iuni de informare preventiv

Trimestrial

- IGSU

AcЮ iuni:
Sesiuni de preg tire cu agen ii constatatori – inspectori de prevenire
pentru îmbun t irea capacit ii de aplicare a legisla iei specifice, cu
participarea consilierului juridic al unit ii.
Informarea Consiliului Jude ean, a unor unit i administrativ teritoriale,
operatori economici şi institu ii cu privire la obligativitatea intr rii în
legalitate
Afişarea prin folosirea panourilor publicitare informative existente pentru
promovarea de anun uri de conştientizare a factorilor de risc

17.31

Trimestrial

a popula iei (inclusiv categoriile

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrul I 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Semestrul I 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț

„Horea” al

Trimestrul III 2018

„Horea” al

Semestrial

„Horea” al

Trimestrial
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17.33
17.34
17.35
17.36

17.37

17.38

17.39
17.40

defavorizate)
Elaborarea Planului de preg tire în domeniul situa iilor de urgen al
jude ului Mureş în anul 2018
Acordarea asisten ei tehnice şi de specialitate prin aplicarea legisla iei
specifice în domeniul situa iilor de urgen a administra iilor locale din
jude
Efectuarea unui program de preg tire a serviciilor voluntare din raionul
de interven ie privind lucrul cu autospecialele pe care le au în dotare
Realizarea antrenamentelor de înştiin are desf şurate cu comitetele pentru
situa ii de urgen , institu iile publice, operatorii economici - surs de risc
din zona de competen
Executarea exerci iilor de alarmare - Analiza privind asigurarea
avertiz rii, alarm rii şi evacu rii popula iei, respectiv a bunurilor
materiale, în situa ii de urgen la nivel jude ean
Executarea de recunoaşteri preliminare
Intensificarea demersurilor pentru repararea de c tre autorit ile
responsabile, a podurilor şi a sectoarelor de drum care împiedic accesul
autospecialelor de interven ie la locuin ele cet enilor
Întocmirea/actualizarea pentru fiecare UAT a unei situa ii cu str zile
inaccesibile/ restric ii de gabarit şi num rul de gospod rii afectate

17.41

Actualizarea caracteristicilor operative ale zonei de competen

17.42

Antrenamente de alertare

17.43

Actualizarea schemei cu riscurile teritoriale

17.44

Analiza şi actualizarea Registrului de riscuri şi capabilit i

17.45
17.46

Actualizarea bazei de date privind substan ele periculoase de inute de
operatorii economici din raionul de interven ie
Actualizarea datelor din fişele operative, fiş de recunoaştere, fiş de
obiectiv, plan de interven ie şi substan e periculoase

17.47

Amenajare/opera ionalizare spa iu pentru activitatea CJCCI

17.48

Actualizare documente de eviden

17.49
17.50

membrii CJSU

Inventarierea procedurilor de sistem şi interne şi actualizarea procedurilor
interne în vederea optimiz rii modului de aplicare
Înfiin area de noi puncte de lucru (salvare, stingere incendii şi prim ajutor
la nivelul jude ului) la Aeroclubul Tg Mureş

17.51

Cunoaşterea particularit ilor itinerariilor de deplasare

17.52

Înaintarea documentelor pentru avizare în Consiliul Tehnico-Economic al
M.A.I. privind obiectivul „Centrul de preg tire în domeniul asisten ei

Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrul I 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Semestrial

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrul III 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrial

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Lunar

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Semestrial

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Semestrul II 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Semestrul II 2018

„Horea” al

Trimestrul III 2018

„Horea” al

Semestrial

„Horea” al

Trimestrul III 2018

„Horea” al

Semestrul I 2018

„Horea” al

Semestrial

„Horea” al

Trimestrial

„Horea” al

Semestrul II 2018

„Horea” al

Lunar

„Horea” al

Semestrul I 2018

„Horea” al

Trimestrul I 2018

„Horea” al

Semestrul II 2018

„Horea” al

Trimestrul II 2018
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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

medicale şi descarcerare” Gorneşti
Întocmire documenta ie necesar în vederea radierii din eviden ele
Ministerului Finan elor a cl dirilor 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 G.A.Z
Înscrierea în CF/Intabularea imobilului de la Miercurea Nirajului şi
transmiterea f r plat c tre Prim ria Miercurea Nirajului
Continuarea repara iilor la spa iile de inute (dispecerat, sediu I.S.U., grup
sanitar sediu I.S.U., grup sanitar sala de mese det. Tg. Mureş )
Configurarea sistemelor informatice si implementarea de noi servicii
utilizatorilor.
Solicitare c tre IGSU a aprob rii solu iei tehnice identificate la nivelul
unit ii în vederea asigur rii serviciilor de comunica ii în loca ia DIAU
112. Identificare fonduri în vederea asigur rii materialelor şi
echipamentelor de comunica ii
Analiza
re elelor
structurate
voce/date
existente
la
sediu
inspectoratului/subunit i, precum şi a cabl rilor existente în sala
echipamentelor şi efectuarea corec iilor necesar a fi efectuate
Identificarea şi configurarea sta iilor de lucru NESECRET, asigurarea
cerin elor de conectivitate necesare, şi integrarea acestora in domeniul
IGSU
Organizarea şi executarea la sediul unor institu ii de înv mânt liceal a
unor activit i de recrutare a candida ilor din anii terminali pentru
institu iile de formare ini ial a personalului MAI
Întocmirea planului de m suri privind organizarea activit ilor de
promovare a profesiilor şi de recrutare a candida ilor pentru institu iile de
formare ini ial
Organizarea şi executarea activit ilor de recrutare precum şi a
concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante, cu respectarea
legisla iei incidente pentru posturile aprobate
Planificarea execut rii activit ilor de formare profesional la nivelul
unit ii
Planificarea personalului unit ii la cursuri de capacitate profesional sau
alte cursuri şi programe formative necesare îndeplinirii atribu iilor
postului
Întocmirea şi monitorizarea situa iei posturilor prev zute şi încadrate, pe
corpuri şi linii de munc
Executarea controalelor şi verific rilor pe linia prevenirii riscurilor
profesionale şi protec iei lucr torilor şi implementarea m surilor specifice
pentru respectarea legisla iei în vigoare

17.68

Difuzarea periodic c tre mass-media de comunicate şi inform ri de pres

17.69

Mediatizarea activit ilor importante întreprinse la nivelul institu iei

17.70

Dispunerea de c tre prefectul județ ului Mure , în calitate de pre edinte
al Comitetului Județ ean pentru Situaț ii de Urgenț , de m suri pentru

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrul II 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrul III 2018

„Horea” al

Trimestrul III 2018

„Horea” al

Trimestrul I 2018

„Horea” al

Trimestrul I 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrul IV 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrul II 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrul II 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Semestrul I 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Semestrul I 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Semestrial

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Lunar

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrul I 2018

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Lunar

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrial

Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure
Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț
Județ ului Mure

„Horea” al

Trimestrial

„Horea” al

Trimestrial

Instituț ia Prefectului - Județ ul Mure
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2018

prevenirea
17.71

18.
I.
18.1
18.2

19.
19.1
19.2
19.3
19.4

19.5
19.6

19.7

19.8

i gestionarea situaț iilor de urgenț

Realizarea Planului de activitate al Comitetului Județ ean pentru Situaț ii
de Urgenț pe anul 2018

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

2018

Institu ia Prefectului –Jude ul Mureş

2018

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş

2018

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş

2018

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

2018

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş

2018

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

2018

AcЮ iuni:
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

AcЮ iuni:
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
Prefectului-Jude 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 instituț ie
Revizuirea anual a Registrului riscurilor la corupț ie al Instituț iei
Prefectului-Județ ul Mure
Realizarea prevenirii i combaterii corupț iei prin acț iunile consilierului
de integritate, ale Grupului de lucru constituit i cu ocazia edinț elor de
lucru cu participarea ofiț erilor pe linie de prevenire din cadrul
Serviciului Județ ean Anticorupț ie Mure
Colaborarea cu Serviciul Județ ean Anticorupț ie Mure
pentru
realizarea activit ț ilor de prevenire a faptelor de corupț ie
i combaterea corupț iei

Prezentarea de teme privind prevenirea

19.10

Realizarea de întâlniri periodice cu ofiț erii pe linie de prevenire din
cadrul Serviciului Județ ean Anticorupț ie Mure

I.

2018

CAPITOLUL POLITICA EXTERN
M sura:
Punerea în valoare a parteneriatelor României în plan bilateral şi multilateral

19.9

20.

Instituț ia Prefectului - Județ ul Mure , Inspectoratul
pentru Situaț ii de Urgenț „Horea” al Județ ului
Mure , instituț iile cu responsabilit ț i în domeniul
situaț iilor de urgenț

CAPITOLUL CULTUR . CULTE. MINORIT
CULTUR
M sura:

I

Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure
Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure - Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea i Evidenț a
Pa apoartelor Simple
Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure
Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure - Serviciul
Public Comunitar Regim Permise de Conducere i
Înmatriculare a Vehiculelor
Instituț ia Prefectului – Județ ul Mure - Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea i Evidenț a
Pa apoartelor Simple
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2018

2018

2018
2018

2018

Program de sus inere a investi iilor în infrastructura cultural
20.1

II.

AcЮ iuni:
Renovarea pavilionului principal şi dotarea Castelului Mariaffi din parcul
Mariaffi Lajos, comuna Sîngeorgiu de Mureş

Prim ria Comunei Sîngeorgiu de Mureş

2019

M sura:
Promovarea culturii locale Ь i a patrimoniului cultural local
AcЮ iuni:

20.2

Expozi ie - Elena Harja

20.3

Interferen e culturale – „Creneluri sighişorene”

20.4

Ziua Culturii Na ionale
Lans ri de carte autori mureşeni
Recitaluri de poezie, muzic folk,

20.5

Reuniune Cultural „Trecut-au anii”

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
Deisis
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Asocia ia
„Creneluri sighişorene”

5 ianuarie 2018
11-13 ianuarie 2018

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin

15 ianuarie 2018

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Or şeneasc S rmaşu

15 ianuarie 2018

20.6

Expozi ie de pictur la Prefectur

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Institu ia
Prefectului-Județ ul Mure

25 ianuarie 2018
28 martie 2018
24 aprilie 2018
26 mai 2018
25 iunie 2018
25 august 2018
25 septembrie 2018
28 octombrie 2018
18 decembrie 2018

20.7

„Ocroti i de Eminescu”, concurs de crea ie literar , întâlniri cu cititorii,
Blaj

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Astra Blaj

27 ianuarie 2018

20.8

Cornel Vana, expozi ie „Flori în plin iarn ”

20.9

Tineri interpre i de muzic popular , debuturi

20.10
20.11

Autori mureşeni şi c r ile lor:
Adrian Moisoiu
Când amitirile devin c r i – dialoguri literare la Luduş. Scriitori locali şi
c r ile lor: Cornelia Rusu

20.12

Luna c r ii la sate – literatura de inspira ie folcloric : C t lin Cioba

20.13

Expozi ie de pictur dedicat zilelor de 1 şi 8 martie Veress Zsuzsana

20.14

Simpozion naț ional Vasile Netea – c rturarul din Deda Mure ului

20.15

“Ziua Mondial a Poeziei”
Lans ri de noi c r i de poezie de autori mureşeni

20.16

Festivalul Interna ional de Poezie „Nichita St nescu”

20.17

Expozi ie de pictur

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
Deisis
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Casa de
Cultur „Eugen Nicoar ” Reghin
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Funda ia
Cultural „Vasile Netea”
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Casa de
Cultur „Pompei H r şteanu”
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
Deisis
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior”, Reghin
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior”
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Direc ia
Jude ean pentru Cultur Prahova
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
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1 februarie 2018
6 februarie 2018
16 februarie 2018
21 februarie 2018
22 februarie 2018
1 martie 2018
6 martie 2018
21 martie 2018
29 – 31 martie 2018
4 aprilie 2018

Pictori mureşeni
20.18

20.19

20.20

Credin şi literatur – Poezia religioas
„Scar la cer”, dezbatere,
recitaluri muzicale şi de poezie la M n stirea Cernica
Mureşeni pentru minte inim şi literatur –
Expozi ie de carte – „100 de c r i pentru Marea Unire”, expozi ie foto
„Biserici de lemn din jude ul Mureş – monumente istorice”; recitaluri de
muzic şi poezie
Ziua Bibliotecarului
Expozi ie de pictur
Flori de mai

20.21

Concurs de Crea ie Literar „Ana Blandiana”

20.22

Evocare Eminescu
Recital poetic din lirica eminescian

20.23

Acas la Coşbuc, 100 de ani de la moartea poetului – evocare, recitaluri
poetice şi muzicale, la Hordou/Coşbuc

20.24

Expozi ie de pictur , Galeria „Deisis”, dialoguri literare
Ziua Drapelului

20.25

Zilele Elie Miron Cristea, primul patriarh al României

20.26

Expozi ie de pictur , Galeria „Deisis”, dialoguri literare

20.27

Ziua Imnului

20.28
20.29

Concursuri Literare: „Credo”, „Prima iubire”, „Baladele verii”, la
M n stirea L puşna
Ziua Limbii Române – „Pe urmele lui badea Câr an”
Manifestare cultural-artistic la Roma

20.30

Colocviile de la Nicula

20.31

Pictori mureşeni, expo grup

20.32

Expozi ie de pictur , Galeria „Deisis”,

20.33

Expozi ie de icoane, Galeria „Deisis”,

20.34
20.35

Evocare : actorul Ion Fiscuteanu – 50 de ani de la primii paşi pe scena
na ionalului târgu-mureşean; c r ile actorului
Expozi ie de pictur , Galeria „Deisis”, S rb torile tradi ionale de iarn
în pictur

Deisis
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior”, Reghin, Biblioteca
Or şeneasc „Liviu Rusu” S rmaşu

21 aprilie 2018

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior”, Reghin, Biblioteca
Or şeneasc „Liviu Rusu” S rmaşu

23 aprilie 2018

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
Deisis

2 mai 2018

Direc ia Jude ean pentru Cultur Mureş

3-5 mai 2018

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin, Biblioteca
Or şeneasc „Liviu Rusu” S rmaşu
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , ONG-uri
mureşene
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , ONG-uri
mureşene
Funda ia Miron Cristea Topli a
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
Deisis
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Or şeneasc „Liviu Rusu” S rmaşu
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin,
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin,
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin,
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
Deisis
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
Deisis
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
Deisis
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Galeria
Deisis
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15 iunie 2018
21 iunie 2018

26 iunie 2018

18-20 iulie 2018
25 iulie 2018
29 iulie 2018
2-6 august 2018
31 august 2018
29 septembrie 2018
24 octombrie 2018
4 noiembrie 2018
5 decembrie 2018
7 decembrie 2018
23 decembrie 2018

20.36

Acț iuni culturale propuse de Prim ria Municipiului Tîrgu Mure :
-S rb torirea M r işorului, 8 Martie- eveniment/ spectacol/recital în lb.
român şi maghiar
-S rb torirea Zilei Copilului “1 Iunie” – S rb toarea sucului evenimente/
spectacole/recitaluri în lb. român şi maghiar
-S rb tori Pascale/ lb. român şi maghiar .
-Festivalul na ional de muzic evenimente/spectacole/recitaluri în lb.
român şi maghiar
-“Zilele Tîrgumureşene” – cultur evenimente/spectacole/recitaluri în lb.
român şi maghiar
-Ziua Urbei/A varosnapja
-Festivalul FreeArts evenimente/spectacole/recitaluri în lb. român şi
maghiar
-Festivalul Amalgamia evenimente/spectacole/recitaluri în lb. român şi
maghiar
-Ziua limbii române şi maghiare
-Stagiune de vara –
-,,A fost odata un Cenaclu..,,
-Târgul de art meşteşug reasc evenimente/spectacole/recitaluri în lb.
român şi maghiar
-Simfonii de toamn evenimente/spectacole/recitaluri în lb. român şi
maghiar
-Festivalul vinului evenimente/ spectacole/recitaluri în lb. român şi
maghiar
-S rb torirea Zilei Na ionale 1 Decembrie
-S rb tori de iarn , Revelion în strad TîrguMures – Oras multicultural –
ciclul de spectacole- eveniment / spectacole/recitaluri în lb. român şi
maghiar
-Serie Festivaluri de Cultura a Anotimpurilor evenimente/
spectacole/recitaluri în lb. român şi maghiar
-Ziua Culturii Romanesti
-Ziua Literaturii Maghiare-Deschidere sezon Estival 2018
-Festival Rock
-Festival medieval
-City Food Festival
-Ac iuni în colaborare cu studiourile de radio locale
-Festival Forever Young-Nation
-Centenarul Marii Unirii

Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

2018

III.

M sura:
Sus inerea industriei cinematografice româneşti pentru a-şi înt ri competitivitatea pe plan interna ional şi revigorarea re elei
cinematografice na ionale

20.37

AcЮ iuni:
Amenajare spaț iu de agrement în zona cinematografului „Doina” din
ora ul Sovata (POR 7.1)
Reabilitarea, modernizarea cinematografului PATRIA din municipiul

20.38

Prim ria Ora ului Sovata

În funcț ie de finanț are

Prim ria Municipiului Reghin

2020
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Reghin

IV.

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

20.39

„Cuvinte ce exprim adev rul”, Concurs

20.40

Literatura pentru copii – dialoguri literare cu Cristina Sava

20.41
20.42
20.43

Autori locali – noi apari ii editoriale - prezentare, dezbatere „Literatura
pentru copii”
Ziua Interna ional a Scriitorului
Autori locali - şcoala dedean în documente:
Ioan D r ban
Concursul Na ional de Crea ie Literar „Ion Creang ”
“Hai, despre copil rie s vorbim!”, Br ila

20.44

Festival Folcloric al Copiilor

20.45

Festivalul de Literatur “Romulus Guga”

V.
20.46
20.47
20.48

20.49

20.50

20.51

20.52

20.53

M sura:
Preg tirea Centenarului Marii Uniri
AcЮ iuni:
Manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri împreun cu alte institurii
publice cât i Zilele Universitatii sub egida CENTENARULUI
Sub semnul Centenarului Marii Uniri – Poe i basarabeni: Grigore Vieru –
evocare, recital de versuri
Sub semnul Marii Uniri – dialoguri culturale. Podul de flori/Podul de c r i
Centenar 1918-2018, conferin a „Marea Unire şi vecinii României”,
conferin iar de acad. Ioan Aurel Pop
Expozi ie de pictur Floriba Breazu (Chişin u), „Geometrii spirituale”
Evocare Grigore Vieru „Fratele e pururea frate”/recital poetic
Sub semnul Centenarului
Valori locale-valori naț ional
Actorul Ovidiu Iuliu Moldovan

mântului preuniversitar
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Colegiul
Na ional „Unirea”
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Jude ean Mureş
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Şcoala
Gimnazial Ş ulia
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Liceul
Deda
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure ,
Inspectoratul Şcolar Jude ean Br ila
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Şcoala
general Goreni /Batoş
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Şcoala
Gimnazial Serafim Duicu”

Universitatea de Medicin

i Farmacie Tîrgu Mure

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
„Liviu Rusu” S rmaşu
Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
„G. Sbârcea” Topli a

17 ianuarie 2018
9 februarie 2018
15 martie 2018
27 martie 2018
6-8 aprilie 2018
19 mai 2018
13-17 octombrie 2018

Decembrie 2018
13 februarie 2018
14 februarie 2018

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Institu ia
Prefectului-Județ ul Mure

28 februarie 2018

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Or eneasc „Liviu Rusu” S rma u

11 martie 2018

Sub semnul Centenarului - Românii de pretutindeni – Câmpul românesc de
la Hamilton, Canada, dezbateri, recitaluri

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , ONG-uri
mureşene

9-4 iulie 2018

Dialoguri literare
C r i noi de autori mureşeni – expo carte
„100 de c r i pentru Marea Unire”
Mureşeni la Centenarul Marii Uniri
Dezbatere despre c r ile autorilor mureşeni
Expo carte „100 de c r i pentru Marea Unire”, la Alba Iulia

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin

26 octombrie 2018

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
Municipal „Petru Maior” Reghin

20 noiembrie 2018
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20.54

20.55

20.56

Conferin “Unire-n cuget şi sim iri” – reuniune cultural Omagierea
Zilei Na ionale la S rmaşu
Organizarea activit ț ilor dedicate Centenarului Marii Uniri:
-Tab r internaț ional de pictur
-Festivalul – Concurs naț ional de folclor pentru tinerii interpreț i „In
memoriam Vasile Conț iu”, Ed. a VIII-a
-Realizarea unui complex sculptural
-Lansare carte: Monografia satelor din Câmpia Transilvaniei
-Lansare de carte: Noi vrem s ne unim cu ț ara
Derularea de activit ț i, organizarea de evenimente dedicate s rb toririi
Centenarului Marii Uniri

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure , Biblioteca
or şeneasc „Liviu Rusu” S rmaşu

1 decembrie 2018

Prim ria Comunei Rîciu, ASDECUM Tîrgu Mure ,
Asociaț ia Arti tilor Plastici Mure , Consiliul
Județ ean Mure , Prim rii din județ

2018

Instituț ia Prefectului-Județ ul Mure

2018

MINORIT Э I

20.57
20.58

21.
I.

AcЮ iuni:
Concursul Na ional de Crea ie Literar în Limba Rromani „Ştefan Fuli”,
Edi ia a V-a, Constan a
Actualizare Proiect tehnic i detalii de execuț ie pentru obiectivul
,,Locuinț e sociale pentru rromi- Valea Rece"

Direcț ia Județ ean pentru Cultur Mure ,
Inspectoratul Şcolar Jude ean Constan a
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

25-28 aprilie 2018
2018

CAPITOLUL TINERET ŞI SPORT
M sura:
Guvernul sus ine înfiin area de asocia ii sportive şcolare, 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
AcЮ iuni:
Eliberarea CIS (Certificate de Identitate Sportiv ) pentru asocia ii sportive
şcolare

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

20.12.2018

AcЮ iuni:
Urm rirea realiz rii ac iunilor din Calendarul Olimpiadei Na ionale a
Sportului Şcolar

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş,
Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş

20.12.2018

AcЮ iuni:
Organizarea actiunilor/activita ilor din programul „Sportul pentru to i”
din calendarul sportiv 2018

20.12.2018

IV.

M sura:
Încurajarea sportului de mas

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

21.4

AcЮ iuni:
Organizarea actiunilor/activita ilor din programul „Sportul pentru to i”
din calendarul sportiv 2018
Organizarea evenimentelor sportive de c tre Prim ria Municipiului Tîrgu

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş,
Cluburi şi Asocia ii Sportive
Prim ria Municipiului Tîrgu Mure

20.12.2018

21.1

II.

21.2

III.

21.3

21.5

M sura:
Promovarea educa iei sportive şi de voluntariat în şcoli şi prezentarea beneficiilor ob inute prin practicarea unor activit i sportive tuturor
elevilor

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
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2018

21.6

V.

21.7
21.8

VI.

Mure :
1
Crosul Şcolarilor Tîrgu Mureş – evenimet sportive
2
Zilele Tîrgumureşene” – sport
3
Organizare competiț ii sportive între Politii Locale
4
Organizarea campionatelor de mini-fotbal Wee k-End
5
Premierea celor mai buni sportivi
6
Cupa Prim verii – box
7
Liga Liceelor Baschet
8
Cupa “Armoniei” – fotbal
9
Cupa Transilvaniei – baschet copii
10
Tabere sportive de vara
11
Cupa Kinder – fotbal copii
12
Campionatul XTERRA Word Tour
13
MTB Mure 42H Maraton
14
Mures Half maraton
15
RoadGrand Tour- ciclism
16
Rally National-Tîrgu Mure Super Rally
17
Turneu internaț ional de handbal pentru copii i junior
18
Campionat Naț ional de dans Sportiv
i informatic ”Grigore
19
Concurs interjudeț ean de matematic
Moisil”
20
Cupa ,,Bolyai Farkas”
21
Concurs Naț ional de Canto Clasic
Educaț ia prin sport pentru formarea unui stil de viaț s n tos:
-UMFest
-Ziua Tineretului i Ziua Europei
-Festivalul şi Zilele Studen eşti Maghiare
-Concurs de proiecte Geoart Transilvania

M sura:
Sus inerea sportului de performan

AcЮ iuni:
Organizarea etapelor jude ene, cupe şi memoriale la nivel național și
internațional din calendarul sportiv 2018
Selecț ia, preg tirea
i participarea la competiț iile interne
i
internaț ionale, pe ramura de sport la secț iile C.S. Mure ul: Arte
marț iale, Baschet, Canotaj, Ciclism, Lupte libere i Patinaj vitez

Casa de Cultur a Studenț ilor Tîrgu Mure , Liga
Studenț ilor din Tîrgu Mure ,
Ligile şi Organiza iile Studen eşti, Liga Studen ilor din
UMF - Secț ia Maghiar ,
Universitatea Dimitrie Cantemir

2018

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

20.12.2018

Clubul Sportiv „Mure ul” Tîrgu Mure

M sura:
Implementarea unui program na ional de promovare a sportului şi a beneficiilor acestuia prin cooptarea marilor sportivi
Ac iuni:

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş,
Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş

20.12.2018

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş,

20.12.2018

21.9

Programul na ional „Campionii României”

VII.

M sura:
Introducerea activit ilor sportive extraşcolare în programul s pt mânal al elevilor

21.10

Decembrie 2018

AcЮ iuni:
Cursuri de înot pentru preşcolari şi şcolari
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VIII.

M sura:
Implicarea în educa ia complementar a tinerilor

21.11

Curs de Competenț e Antreprenoriale

21.12

Desf urarea Congresului Internaț ional pentru Studen i, Tineri Doctori
şi Farmacişti „Marisiensis”

21.13

21.14

IX.
21.15

21.16

X.
21.17

XI.

coala de formare LSUPM Academy
Ocrotirea s n t ț ii publice i individuale a tinerilor prin organizarea
unor acț iuni:
-"S n tatea la femei"
-Teddy Bear Hospital
-Micii sanitari
-"Fii informat, salveaz vie i!"
-"Doneaz sânge! Fii erou!"
-"Ai grij de s n tate i fugi de obezitate"
-Expedi ie Speologic "Speo Fascination"
-MEDIFUN 2018
-Ziua Mondial a Diabetului

Cluburi şi Asocia ii Sportive

Casa de Cultur a Studenț ilor Tîrgu Mure , Centrul
de Formare Profesional a Adulț ilor
Casa de Cultur a Studenț ilor Tîrgu Mure , Liga
Studenț ilor din Tîrgu Mure
Casa de Cultur a Studenț ilor Tîrgu Mure ,
Universitatea Petru Maior

28 martie - 1 aprilie 2018

Casa de Cultur a Studenț ilor Tîrgu Mure , Liga
Studenț ior din Tg. Mure , Organizatia Studenț ior de
Medicin de Ugenț
Centrul de transfuzii Mureş
Ligile Studen eşti Salvamont i Speogeoda
Liga Studen ilor din Universitatea de Medicin şi
Farmacie

2018

Noiembrie 2018

Decembrie 2018

M sura:
Promovarea culturii şi activit ilor voca ionale prin dezvoltarea taberelor tematice

AcЮ iuni:
Tab ra na ional de muzic vocal-instrumental
Organizarea unor evenimente culturale:
-Festivalul UPM
-Festivalul de Dans Modern şi Contemporan "Paşi in 2"
-Festivalul Interna ional Studen esc de Jazz
-Spectacol Folcloric Interetnic "Ceteruic drag mi-i"
-Concurs literar ”Bucuria de a fi român”
-Tab ra de Crea ie Foto şi Pictur
-Festival Naț ional Studenț esc de Muzic U oar ,,Armonii muzicale”
-Campionatul Naț ional de Breakdance and Free-style
-Festivalul Na ional Studen esc de Satir şi Umor editia XX
-Concurs Na ional Procese Simulate

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş

30.10.2018

Casa de Cultur a Studenț ilor Tîrgu Mure , Liga
Studenț ilor din Universitatea Petru Maior, Club
Jazz&Blues, Asocia ia Coregrafilor şi Ansamblurilor
Folclorice Mureş, Asociaț ia ”Muguri de lumin ”,
ELSA, Cercul de drept ”Tudor Dr ganu”

2018

M sura:
Implementarea programului na ional de consiliere şi orientare în carier în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educa iei
Ac iuni:
Tineri antreprenori
Tab ra „Viitorul meu”

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş,
ONG-uri

30.09.2018
15.11.2018

M sura:
Implementarea programului na ional pentru promovarea voluntariatului, a educa iei civice şi a implic rii sociale în parteneriat cu
Ministerul Educa iei
Ac iuni:
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21.18

21.19

XII.

Zilele Voluntarului
Un cadou de iubire
Şcoal de var pentru voluntari
Încurajarea voluntariatului prin organizarea unor evenimente:
-Zilele Voluntarului
-Ac iune de Caritate "Şi tu po i fi înger"
-Ziua Internaț ional a Voluntariatului
-Ziua Interna ional a Studenț ilor

21.20

Fii activ! Implic -te!

21.21

Organizarea unor manifest ri culturale, educative:
-"Fir întins" - concurs de pescuit
-Concurs de Orientare Turistic
-Training Camp
-Ziua Internaț ional a Persoanelor cu Dizabilit ț i

21.22

XIV.

21.23

XV.

21.24

Casa de Cultur a Studenț ilor Tîrgu Mure , Direcț ia
Silvic Mure

2018

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş,
ONG-uri

15.12.2018

Casa de Cultur a Studenț ilor Tîrgu Mure , OSMU
Asociaț ia Persoanelor cu Dizabilit ț i Locomotorii

2018

M sura:
Portal online care s cuprind toate informa iile pentru tineri pe categorii de vârst şi care s cuprind printre altele: oferta educa ional ,
locuri de munc , oferta de formare continu , posibilit i de finan are, obiective şi informa ii culturale
Ac iuni:
Distribuirea pe site-ul institu iei a diferitelor informa ii pentru tineri:
oferta educa ional , locuri de munc , oferta de formare continu ,
posibilit i de finan are, obiective şi informa ii culturale.

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş

31.12.2018

M sura:
Organizarea evenimentului sportiv "România în mişcare", o competi ie cu caracter de mas , similar evenimentului "Challenge Days",
deschis separat oraşelor şi satelor, care urm reşte angrenarea popula iei într-o form de mişcare organizat

Ac iuni:
Organizarea evenimentului "România în mişcare" – la nivelul oraşului
Târgu-Mureş.

M sura:
Centre de excelen

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş

31.12.2018

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş

31.12.2018

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş,
Federa ia Român de lupte libere

31.12.2018

na ionale

Ac iuni:
Înfiin area Centrului de excelen din jude ul Mureş pentru copii şi tineri
cu vârste între 8 şi 13 ani, cu accent pe sporturile de interes na ional, dar
şi cu deschidere spre disciplinele cu tradi ie local .

21.25

Centrul olimpic de junior – lupte libere

XVI.

M sura:
Infrastructur sportiv

21.26

15.11.2018
15.12.2018
30.10.2018

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
AcЮ iuni:

XIII.

Direc ia Jude ean pentru Sport şi Tineret Mureş,
ONG-uri

Ac iuni:
Finalizarea lucr rilor la Patinoarul artificial acoperit Tîrgu Mure

Clubul Sportiv „Mure ul” Tîrgu Mure

62
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

Decembrie 2018

21.27
21.28

22.
I.
I.1

22.1

22.2

22.3

22.4

Construirea, amenajarea Ь i modernizarea de baze sportive, terenuri de
sport în localit i din mediul urban: Sângeorgiu de P dure, S rma u,
Ungheni, Miercurea Nirajului
Construirea unei săli de sport în municipiul Târn veni

Prim riile nominalizate

În funcț ie de finanț are

Prim ria Municipiului Târn veni

În funcț ie de finanț are

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
AcЮ iuni:
Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a
condiț iilor legale privind detaşarea lucr torilor în cadrul prest rii de
Inspectoratul Teritorial de Munc
servicii transna ionale.
Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre angajatori a
Inspectoratul Teritorial de Munc
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor români care
lucreaz în str in tate, republicat .
Ac iune de informare şi conştientizare a angajatorilor i a angajaț ilor,
Inspectoratul Teritorial de Munc
cu privire la aplicarea legislaț iei naț ionale privind detaşarea
lucr torilor în cadrul prest rii de servicii transna ionale.
Ac iune de informare i conştientizare a cet ț enilor români aflaț i în
Inspectoratul Teritorial de Munc
c utarea unui loc de munc în str in tate, cu privire la riscurile la care se
pot expune prin necunoa terea prevederilor legale.

Mure

Trim. III – IV 2018

Mure

Trim. III – IV 2018

Mure

Trim. I – IV 2018

Mure

Trim. I – IV 2018
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