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Nr. crt. Capitol/Măsură/Acţiune Entitatea implicată în realizare Termen de finalizare 

1. CAPITOLUL POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET 
 Acțiuni: 

1.1 

Dezvoltarea continuă a serviciilor de asistenţă contribuabili, dezvoltarea 

comunicării de specialitate cu contribuabilii, în scopul educării fiscale a 

acestora 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Permanent 

1.2 

Creşterea conformării voluntare privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale; Se 

va acorda în continuare prioritate acţiunilor de prevenire şi combatere a 

neconformării contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Permanent 

1.3 

Creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor:  

-Orientarea spre servicii la distanţă;  

-Extinderea comunicării în relaţia cu contribuabilii;  

-Asigurarea de asistenţă şi îndrumare specializată, pe categorii de 

contribuabili;  

-Îmbunătăţirea activităţilor interne ale structurilor care asigură asistenţa şi 

îndrumarea contribuabililor. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Permanent 

1.4 
Dezvoltarea canalelor de interacţiune informatică cu contribuabilii – 

prioritate fiind dezvoltarea serviciilor electronice 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Permanent 

1.5 
Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat al 

statului prin aplicarea măsurilor de executare silită 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Permanent 

1.6 
Creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie fiscală în domeniul 

taxei pe valoare adăugată 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Permanent 

1.7 

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare prin 

îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie fiscală, 

intensificarea verificărilor la contribuabilii cu risc ridicat de evaziune 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Permanent 

1.8 

Combaterea riscului de neconformare fiscală. Ca măsură de prevenire a 

evaziunii fiscale se va continua dezvoltarea aplicaţiilor informatice în 

vederea efectuării de analize ale rezultatelor acţiunilor de inspecţie fiscală 

iniţiate ca urmare a analizei de risc, în vederea confirmării criteriilor de risc 

şi a furnizării de informaţii pentru analize de risc viitoare 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Permanent 

1.9 

Continuarea activităţii Grupului de lucru interinstituţional format din 

reprezentanţi ai conducerii A.J.F.P. Mureş, I.P.J. Mureş, D.N.A., S.R.I, 

S.I.P.I. (Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă), Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Mureş şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Mureş, activitate 

care vizează descurajarea evaziunii fiscale 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș Permanent 

1.10 

Acordarea, la controlul documentar al operațiunilor vamale de import, a 

unei atenții sporite pentru încadrarea tarifară corectă a mărfurilor, ținând 

cont de normele generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate și de 

regulamentele în vigoare, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Biroul Vamal Mureș 31.12.2019 

1.11 

Identificarea agenților economici care îndeplinesc condițiile de folosire a 

procedurilor simplificate de declarare a mărfurilor şi folosirea regimurilor 

vamale economice ce implică o suspendare a plăţii drepturilor vamale. Se 

vor întocmi formalitățile pentru autorizarea acestora 

Biroul Vamal Mureș 31.12.2019 

1.12 Înregistrarea, certificarea, atestarea sau autorizarea agenților economici Biroul Vamal Mureș 31.12.2019 
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care desfășoară activități economice cu produse accizate 

2. 
CAPITOLUL ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE. 

COMERŢ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE. PROTECŢIA CONSUMATORULUI 

I. 
Măsura: 
Economie. Politici industriale 

I.1 

Submăsura: 

Program de utilizare a siturilor contaminate pentru dezvoltarea de investiţii brownfield. (finanţare din fonduri europene POIM 2014 - 2020, Fondul de Mediu şi surse 

private atrase) 

 Acţiuni: 

2.1 
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric - iaz batal 30 ha - 

Târgu Mureş 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2017-2020 

II. 
Măsura: 
Economie. Comerț și relații internaționale 

II.1 

Submăsura: 

Internaţionalizarea afacerilor cu capital privat: participare la târguri şi misiuni economice, cunoaşterea pieţelor; adaptarea afacerilor la noile pieţe de desfacere; 

Dezvoltarea consultării şi colaborării cu camerele de comerţ şi partenerii sociali, în vederea cunoaşterii, promovării şi susţinerii unitare a ofertei de export a României şi în 

crearea mecanismelor adecvate de atragere a investiţiilor 

 Acţiuni: 

2.2 

Diversificarea ofertei de informații despre oportunități de afaceri din țară și 

din străinătate, programele manifestărilor expoziționale interne și 

internaționale, dezvoltarea serviciilor de asistență și consultanță pentru 

operatorii economici care efectuează operațiuni de import-export și livrări 

intracomunitare, servicii suport de informare și consiliere privind mediul 

local de afaceri, climatul investițional, consultanță juridică, economică, 

financiară, comercială, servicii complete și operative pentru înființarea și 

dezvoltarea societăților comerciale, întocmirea de rapoarte de evaluare a 

afacerilor, dezvoltarea de activități specifice pentru promovarea comunității 

de afaceri mureșene în țară și în străinătate 

Camera de Comerț și Industrie Mureș Permanent 2019 

III. 
Măsura: 
Economie. Protecţia consumatorilor 

III.1 
Submăsura: 

Program privind dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor 

 Acțiuni: 

2.3 

Asigurarea legalităţii mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de 

interes public (relaţii şi tranzacţii comerciale, sănătatea şi siguranţa 

populaţiei, supravegherea traficului de mărfuri şi persoane, protecţia 

mediului şi a muncii, fabricarea şi controlul medicamentelor, expertize 

metrologice, etc.) pe baza solicitărilor operatorilor economici. 

Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș Permanent 

2.4 
Supravegherea metrologică a laboratoarelor autorizate, conform 

programelor stabilite cu ocazia autorizării.  
Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș Permanent 

2.5 
Participarea la programe de comparări interlaboratoare, iniţiate şi 

organizate de Biroul Român de Metrologie Legală.  
Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș Permanent 

2.6 
Asigurarea competenţei profesionale şi perfecţionarea continuă a 

personalului Serviciului Județean de Metrologie Legală Mureș.  
Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș Permanent 

2.7 Efectuarea de controale privind conţinutul real al produselor preambalate în Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș Permanent 
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funcţie de masă sau volum  

2.8 

Efectuarea de controale metrologice pentru verificarea corectei introduceri 

pe piaţă şi puneri în funcţiune a mijloacelor de măsurare din domeniul 

reglementat.  

Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș Permanent 

2.9 
Efectuarea de controale tematice şi/sau inopinate în locurile unde se 

utilizează mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal. 
Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș Permanent 

2.10 

Controale tematice pe grupe de produse alimentare cu impact deosebit  

asupra populaţiei: pâine şi produse de panificaţie, lapte şi produse lactate, 

carne şi preparate din carne, grăsimi tartinabile, ciocolată, peşte şi conserve 

din peşte, carne de pasăre,  produse de cofetărie, ape minerale, băuturi 

răcoritoare, legume, fructe, conserve de legume fructe, produse de patiserie, 

etc 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 

Conform 

programului de acțiuni tematice transmis 

de Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor şi celor proprii 

Comisariatului Regional pentru Protecția 

Consumatorilor Regiunea 

Centru/Comisariatului Județean pentru 

Protecția Consumatorilor Mureș  

2.11 

Controlul aspectelor de siguranţă a produselor nealimetare: materiale de 

construcţii, produse electrice, electrocasnice, electronice, brichete, 

echipamente de plajă, ochelari,  jucării, baterii, produse textile, 

încălţăminte, compatibilitatea electromagnetică, nivelul de zgomot, torţe de 

gradină, echipamente de joasă tensiune, produse cosmetice, acumulatori 

auto, deseuri de echipamente electrice şi electronice etc.); 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 

Conform 

programului de acțiuni tematice transmis 

de Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor şi celor proprii 

Comisariatului Regional pentru Protecția 

Consumatorilor Regiunea 

Centru/Comisariatului Județean pentru 

Protecția Consumatorilor Mureș  

2.12 

Cercetarea reclamaţiilor consumatorilor în vederea asigurării despăgubirii 

acestora pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a 

produselor şi serviciilor 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 
Permanent 

2.13 
Controale în pieţele agroalimentare privind modul de respectare a 

prevederilor legale în acest sector 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 
Periodic 

2.14 

Controale privind calitatea serviciilor prestate de operatorii economici:  

- servicii publice (gaz, apa, salubritate, telefonie, tv cablu, electricitate, 

internet), imobiliare, servicii bancare, financiar nebancare, alimentaţie 

publică, cazare, schimb valutar, service auto,  electrocasnice, electronice,  

construcţii, servicii de înteţinere şi estetică personală, transport, agenţii de 

turism, transport local, interurban, aerian, in regim de taxi, etc 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 

Conform 

programului de acțiuni tematice transmis 

de Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor şi celor proprii 

Comisariatului Regional pentru Protecția 

Consumatorilor Regiunea 

Centru/Comisariatului Județean pentru 

Protecția Consumatorilor Mureș  

2.15 

 

Controale operative în colaborare cu instituțiile deconcentrate, în domeniul 

produselor alimentare, nealimentare, prestărilor de servicii 

 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 
Lunar 

III.2 
Submăsura: 

Program privind dezvoltarea instrumentelor de informare, educare şi evaluare a gradului de satisfacţie a consumatorilor. 

 Acțiuni: 

2.16 

Îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii, prin furnizarea de informaţii cu 

privire la drepturile legale ale acestora în relaţia cu furnizorii de utilităţi 

(gaze, electricitate, apă, etc). Îndrumarea lor în cazul unor solicitări de 

expertiză pentru mijloacele de măsurare ce fac obiectul unor reclamaţii.  

Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș Permanent 

2.17 Consilierea cetăţenilor cu privire la legislaţia specifică, prin contact direct, Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș Permanent 
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la sediul instituţiei, telefonic, prin email sau cu ocazia depunerii de 

sesizări/reclamaţii la sediul Serviciului Județean de Metrologie Legală 

Mureș . 

2.18 
Acțiuni de informare şi educare a consumatorilor prin mass-media şi prin 

întâlniri directe cu consumatorii în momentul depunerii reclamaţiilor 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 
Permanent 

2.19 

Informarea consumatorilor asupra drepturilor pe care le au prin intermediul 

biroului de informare şi documentare existent la sediul instituției unde se pun 

la dispoziţie ghiduri pe tipuri de produse şi servicii; 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 
Permanent 

2.20 

Asigurarea funcţionării sistemului rapid de informaţii RAPEX privind 

produsele cu risc grav şi imediat, prin notificări  imediate şi retragerea 

produselor din circuitul comercial 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 
Permanent 

2.21 

Acţiuni de control pentru retragerea de pe piaţă a produselor periculoase, 

falsificate, contrafăcute, informarea consumatorilor, prin mijloacele mass- 

media despre rezultatele acestor controale, pentru prevenirea achiziţionării  

acestor produse 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 
Permanent 

2.22 
Organizarea de conferinţe şi acţiuni de consiliere a operatorilor economici  

în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș 
Lunar 

2.23 

Educarea tănărului consumator prin participarea efectivă a comisarilor 

CJPC Mureş la orele materiilor opţionale din şcoli „EDUCATIA PENTRU 

SANATATE” şi  „STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS”.  

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
Periodic 

3. CAPITOLUL FONDURI EUROPENE 

I. 
Măsura: 

Timpi scurţi de evaluare pentru proiectele depuse şi semnarea rapidă a contractelor de finanţare. 
 Acțiuni: 

3.1 Utilizarea Programului informatic MySmis Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

II. 
Măsura: 

Achitarea fără întârziere a facturilor beneficiarilor, prin crearea unui mecanism transparent de monitorizare a facturilor 

 Acțiuni: 

3.2 Aprobarea Bugetului pe anul 2019 şi actualizarea procedurilor operaţionale Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

III. 
Măsura: 

Monitorizarea atentă a fiecărui proiect prin introducerea funcţiei de manager de proiect în cadrul Autorităţilor de Management 
 Acțiuni: 

3.3 Proceduri de nominalizare a echipei de proiect cu Manager de proiect Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

IV. 
Măsura: 
Analiza fiecărui program operaţional şi realocarea de fonduri către sectoarele cu potenţial maxim de absorbţie 

 Acțiuni: 

3.4 

Elaborare şi aprobare documente strategice în vederea accesării fondurilor 

europene structurale şi de investiţii aferente perioadei de programare 2014-

2020: 

1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Mureș 

2016-2023-SIDU  

2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă-PMUD  

3. Strategia de Dezvoltare Locală SDL  

Aprobarea și actualizarea Documentul Justificativ pentru finanțarea din 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 

2017-2023 

 

 

 

 
 

 

2019 
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Fonduri ESI 2014-2020 (DJFESI) 
 

POCA “Creşterea calităţii serviciilor publice, îmbunătăţirea sistemului de 

management al calităţii -Târgu Mureş” 
 

POR Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale din 

municipiul Târgu Mures - LOT I 
 

POR Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale din 

municipiul Târgu Mures - LOT II 

 

 

2018-2020 

 

 

2019-2020 

 

 

2019-2020 

V. 

Măsura: 
Simplificarea şi evitarea supraproceduralizării şi birocraţiei excesive prin simplificarea orientărilor pentru solicitanţi, operaţionalizarea 

SMIS 2014+, simplificarea procedurilor de achiziţii pentru beneficiarii privaţi, introducerea unor opţiuni de costuri simplificate, a unor rate 

forfetare şi bareme standard pentru costurile unitare în normele naţionale şi regionale referitoare la eligibilitate, simplificarea procedurilor 

pentru autorizaţiile de construcţie 
 Acțiuni: 

3.5 Depunerea proiectelor prin intermediul aplicaţiei MySMIS 2014 Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

VI. 
Măsura: 
Guvernul susține îmbunătăţirea sistemului administrativ şi capacitatea de absorbţie a fondurilor europene  

 Acțiuni: 

3.6 Proiect în vederea digitizării arhivei „eCetatean@Sighisoara2021” Primăria Municipiului Sighișoara 2020-finanțare POCA 

VII. 

Măsura: 
Stimularea schimbului de bune practici în implementarea mecanismelor de creştere a absorbţiei de fonduri europene cu alte ţări membre 

UE 
 Acțiuni: 

3.7 

Acţiuni indicate pentru identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea 

liberei circulaţii a serviciilor, a persoanelor şi a mărfurilor, existente în 

actele normative adoptate de autorităţile publice locale 

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş Permanent 

3.8 

Colaborarea instituţională în vederea identificării şi eliminării obstacolelor 

în calea liberei circulaţii a serviciilor, a persoanelor şi a mărfurilor. 

Efectuarea verificărilor trimestriale a legalităţii actelor normative emise de 

autorităţile publice locale. 

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş, 

Consiliul Județean Mureș, 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș, 

Casa Județeană de Pensii Mureș, 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, 

Garda Naţională de Mediu  - Serviciul Comisariatul 

Judeţean Mureș, 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, 

Direcția pentru Agricultură Mureș, 

2019 
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Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș, 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, 

Direcția Județeană de Statistică Mureș, 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al 

Județului Mureș, 

Inspectoratul de Jandarmi Județean “Colonel Sabin 

Motora” Mureș, 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș, 

Biroul Vamal de Interior Mureș, 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Judeţean Mureş, 

Administrația Bazinală de Apă Mureș, 

Serviciul Județean Anticorupție Mureș, 

Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș, 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare- Unitatea 

de Administrare Mures a Filialei Teritoriale de 

Îmbunătăţiri Funciare Mureş-Oltul Superior 

3.9 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai primăriilor, serviciilor publice 

deconcentrate, pentru cunoaşterea mecanismelor şi procedurilor de accesare 

a fondurilor externe. 

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş, 

Consiliul Judeţean Mureş, Serviciile publice 

deconcentrate, 

Consilii locale 

2019 

3.10 

Actualizarea bazei de date existente la nivelul judeţului privind programele 

şi proiectele de finanţare nerambursabilă din fonduri europene şi acordarea 

de asistenţă de specialitate celor interesaţi. 

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş, 

Consiliul Judeţean Mureş 
2019 

3.11 
Elaborarea Planului județean pentru promovarea accesării fondurilor 

europene și intensificarea relațiilor externe  
Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş Anual 

3.12 

Elaborarea trimestrială a Raportului privind modul de realizare a acţiunilor 

cuprinse în Planul judeţean pentru promovarea accesării fondurilor 

europene şi intensificarea relaţiilor externe. 

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş, 9 instituţii publice 

din judeţul Mureş 
Trimestrial 

3.13 Organizarea de acţiuni cu ocazia Zilei de 9 mai – Ziua Europei 

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş, 

Consiliul Judeţean Mureş, prin Centrul Europe Direct, 

Serviciile publice deconcentrate, Consilii locale 

2019 

3.14 

Întocmirea Situaţiei asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară legal 

constituite la nivelul judeţului Mureş şi a grupurilor de acţiune locală, 

precum şi a proiectelor derulate de acestea. 

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş, 

Consiliul Judeţean Mureş 
Anual 

3.15 

Înregistrarea rezultatelor obţinute în materie de investiţii străine prin 

elaborarea Centralizatorului investiţiilor străine finalizate, aflate în 

implementare şi în pregătire la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din 

judeţul Mureş.  

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş Anual 

3.16 Participări la propunerile privind schimburile de experienţă Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

4. CAPITOLUL TURISM   

I. Măsura: 
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Guvernul susţine promovarea României ca destinaţie turistică în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare ale ţării 

noastre, ale Uniunii Europene şi ale tendinţelor mondiale în domeniu 
 Acțiuni: 

4.1 Amenajare pârtie de schi  Primăria Orașului Sovata În funcție de finanțare 

4.2 
Organizarea Paradei Baloanelor cu Aer Cald la Câmpul Cetății, comuna 

Eremitu 
Primăria Comunei Eremitu 2019 

4.3 
Construire și dotare spațiu multifuncțional interactiv de interes turistic 

„Valea Nirajului în miniatură” 
Primăria Comunei Eremitu 2020 

II. 
Măsura: 
Guvernul susţine dezvoltarea şi reabilitarea reţelelor de utilităţi publice în zonele turistice existente şi în cele ce urmează a fi dezvoltate din 

punct de vedere turistic 

 Acțiuni: 

4.4 
Reabilitare și modernizare infrastructură „Focurile veșnice” obiectiv turistic 

al gazului metan 
Primăria Orașului Sărmașu 2020 

III. 
Măsura: 
Guvernul va implementa Programul "Primul Centru de Agrement" 

 Acțiuni: 

4.5 Amenajare bază de agrement în orașul Sovata Primăria Orașului Sovata În funcție de finanțare 

4.6 
Iniţierea unor Investitii pentru “Complexul de Agrement şi Sport Week-end 

II” 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2017-2020 

4.7 
Lucrări de investiţii şi reparaţii pentru “Complexul de Agrement şi Sport  

Mureşul” 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2018-2019 

IV. 
Măsura: 
Inventarierea şi evaluarea investiţiilor nefinalizate din fonduri europene şi guvernamentale; asigurarea fondurilor pentru finalizarea 

investiţiilor care reprezintă certitudini pentru dezvoltarea turismului în zona respectivă 
 Acțiuni: 

4.8 Restaurare tronsoane din zidul cetății – etapa de proiectare 
Primăria Municipiului Sighișoara, Institutul Național al 

Patrimoniului 
În funcție de finanțare 

4.9 Consolidare și restaurare Turn la CHIP Primăria Municipiului Sighișoara În funcție de finanțare 

5. CAPITOLUL POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM 

I. 
Măsura: 
Continuarea programului Romania Start-up Nation 

 Acțiuni: 

5.1 
Informarea mediului de afaceri despre Schema de ajutor: Romania Start-up 

Nation prin întâlniri de lucru, conferințe și mass media 

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere 

de Investiții și Promovare a Exportului – Târgu Mureș 
2019 

5.2 
Implementarea tehnică și financiară a Schemei de ajutor: Romania Start-up 

Nation 

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere 

de Investiții și Promovare a Exportului – Târgu Mureș 

2019 pentru semnarea acordurilor 

31.12.2020 pentru efectuare plăți 

II. 
Măsura: 
Crearea Programului Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului - PNDA 

 Acțiuni: 

5.3 
Crearea Incubatorului de Afaceri Sectorial și Dezvoltarea Serviciilor 

prestate în cadrul incubatorului în orașul Miercurea Nirajului 
Primăria Orașului Miercurea Nirajului 2020 
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III. 
Măsura: 
Program pentru sprijinirea internaţionalizării 

III.1 

Submăsura: 

Creşterea exporturilor României şi a IMM-urilor, prin participarea la târguri internaţionale cu stand de ţară, misiuni economice, evenimente internaţionale în nume 

propriu 

 Acțiuni: 

5.4 

Organizarea de evenimente de promovare,  programe de întâlniri și contacte 

cu parteneri potențiali din tară și din străinătate,  mediatizarea și 

diseminarea operativă a oportunităților de finanțare accesibile operatorilor 

economici din fonduri europene sau de la bugetul de stat, servicii de 

consiliere și asistență pentru întocmirea de proiecte de finanțare, 

popularizarea și dezvoltarea serviciilor de mediere și arbitraj comercial 

intern și internațional. 

Camera de Comerț și Industrie Mureș Permanent 2019 

6. CAPITOLUL POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

I. 
Măsura: 
Stimularea creării de noi locuri de muncă 

 Acțiuni: 

6.1 Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, 

reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor 

Permanent 

6.2 

Îndrumarea, primirea documentației specifice pentru autorizarea de agent de 

muncă temporară și transmiterea acesteia la Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale  

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș 
2019 

6.3 
Dezvoltarea formelor de relaționare cu angajatorii, în vederea identificării 

deficitului de competențe 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților 

Mureș 
Permanent 

6.4 

Diversificarea ofertei de formare profesională, prin autorizarea de noi 

programe de formare profesională în ocupații și calificări în concordanță cu 

nevoile existente pe piața muncii 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților 

Mureș 
Permanent 

6.5 Îmbunătățirea și modernizarea bazei materiale și a procedurilor de lucru 
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților 

Mureș 
Permanent 

6.6 
Furnizarea de servicii de formare profesională persoanelor din mediul rural 

și categoriilor sociale defavorizate 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților 

Mureș 
Permanent 

6.7 

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate 

în Muncă - Prevenirea riscurilor generate de substanțe periculoase, sub 

egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul III – IV 2019 

6.8 

Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul 

lucrativ și consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” 

– Proiect AVE. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.9 

Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe 

baza principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru 

asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea 

la înălțime. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.10 

Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare 

la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în 

muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările  și completările 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 
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ulterioare. 

6.11 

Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din 

domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial 

pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.12 
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.13 
Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în 

domeniul relațiilor de muncă în transportul rutier. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.14 

Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a 

prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 

străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I –IV 2019 

6.15 

Campanie privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a 

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

ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

a normelor de aplicare a acesteia. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.16 
Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale 

privind timpul de muncă și timpul de odihnă. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.17 
Acțiune privind desfăşurarea celei de a 76-a Reuniuni Plenare și Zi Tematice 

a Comitetului Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – II 2019 

6.18 
Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc și a 

măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.19 

Acțiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii, care 

desfășoară activități de transport și distribuție energie electrică, respectă 

prevederile legale în domeniul securității și sănătății la lucrările de 

mentenanță sau la intervențiile ocazionale. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul III – IV 2019 

6.20 
Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile 

legale la comercializarea articolelor pirotehnice. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul IV 2019 

6.21 

Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt 

respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, în cazurile în 

care activitățile economice desfășurate necesită utilizarea substanțelor 

chimice periculoase în procesele tehnologice. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul III – IV 2019 

6.22 

Acțiune de verificare a stadiului de realizare a măsurilor propuse şi asumate 

pentru normalizarea locurilor de muncă, la angajatorii care au obținut 

reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I și III 2019 

6.23 

Acțiune de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile și 

compartimentele de control securitate și sănătate în muncă, pentru o 

abordare unitară a prevederilor legislației din domeniul de competență și 

pentru diseminarea modelelor de bune practici în activitatea de control și 

cercetare a evenimentelor. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul II – IV 2019 

6.24 
Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 

microîntreprinderi (1 - 9 lucrători). 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.25 

Acţiune de informare referitoare la bunele practici europene privind 

verificarea evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă şi gen, precum şi de 

prevenire a afecţiunilor musculo-scheletice şi a riscurilor psihosociale. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.26 Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a angajaților cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 
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privire la noile reglementări în domeniul relațiilor de muncă. 

6.27 

Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul 

României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au 

ca lucrători în România. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.28 

Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă 

prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.29 

Acțiune de control privind verificarea modului de respectare  de către 

angajatori, a prevederilor legale privind stagiul pentru absolvenţii de 

învăţământ superior internshipul și ucenicia la locul de muncă. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.30 

Acțiune de verificare privind respectarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.31 

Acțiuni de îndrumare a funcționarilor publici cu atribuții în domeniul 

contractelor colective de muncă și monitorizare relații de muncă, cu privire 

la prevederile noilor acte normative specifice activității desfășurate; 

diseminarea de bune practici în ceea ce privește metode eficiente de 

depistare a muncii nedeclarate. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.32 
Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la aplicarea 

noilor prevederi legale privind munca nedeclarată. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.33 

Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care este organizată și se 

derulează activitatea referitoare la registrul general de evidență a 

salariaților. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.34 

Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care se     derulează 

activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă/acte adiționale 

la contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.35 

Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a 

prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care 

lucrează în străinătate, republicată,cu modificările și completările 

ulterioare. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.36 

Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea 

unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune 

prin necunoașterea prevederilor legale. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș Trimestrul I – IV 2019 

6.37 

Sporirea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile 

vulnerabile cum sunt: persoanele de etnie romă, persoane cu dizabilități, 

persoane eliberate din detenție, etc. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.38 

Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea creșterii 

șanselor de ocupare a acestora, și asigurarea accesului șomerilor la 

măsurile active: prima de activare. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.39 

Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare 

socială prin: acompaniament social personalizat; activități de informare și 

promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul 

angajatorilor; subvenționarea locului de muncă. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.40 

Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea creșterii 

șanselor de ocupare a acestora și asigurarea accesului șomerilor la măsurile 

active: informarea și consilierea profesională; medierea muncii; formarea 

profesională; evaluarea și certificarea compețentelor profesionale dobândite 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 
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pe alte căi decât cele formale; consultanța și asistența pentru începerea unei 

activități independente sau pentru inițierea unei afaceri; completarea 

veniturilor salariale ale angajaților; stimularea mobilității forței de muncă. 

6.41 

Acordarea de servicii de preconcediere persoanelor ce urmează să fie 

disponibilizate și facilitarea tranziției către un nou loc de muncă sau 

reorientarea profesională prin cursuri de formare în vederea diminuării 

riscului de șomaj prelungit sau inactivitate. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.42 

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea 

de noi locuri de muncă prin: subvenţionarea locurilor de muncă; acordarea 

unor facilităţi. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.43 

Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea creșterii 

șanselor de ocupare a acestora, și asigurarea accesului șomerilor la 

măsurile active: prima de relocare. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.44 

Facilitarea contactului dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă – organizarea a cel puțin două burse a locurilor de 

muncă (bursa generală a locurilor de muncă și bursa locurilor de muncă 

pentru absolvenții de învățământ), asigurând integrarea socio-profesională a 

șomerilor conform cerințelor angajatorilor. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

II. 
Măsura: 
Şanse reale pentru tineri 

II.1 
Submăsura: 

Implementarea programului Garanţia pentru Tineret 

 Acțiuni: 

6.45 

Dezvoltarea profesională a persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, prin 

organizarea de programe de formare profesională adaptate, în cadrul 

programelor de ucenicie la locul de muncă, cu scopul dobândirii de noi 

competențe profesionale 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților 

Mureș 
Permanent 

6.46 

Oferirea de oportunități de ocupare și de dezvoltare profesională tinerilor 

șomeri, prin integrarea în programe de formare profesională, includere în 

programe de ucenicie la locul de muncă sau de efectuare a stagiului pentru 

absolvenți de învățământ superior și plasarea pe locuri de muncă vacante. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.47 

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor cu vârsta 

cuprinsă între 16 si 26 de ani și crearea de noi locuri de muncă prin: 

subvenționarea locurilor de muncă. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.48 

Informarea viitorilor absolvenți cu privire la oportunitățile și riscurile pe 

piața muncii (prevenirea muncii la negru și a migrației ilegale, etc.) și 

facilitarea înscrierii în evidențele AJOFM după absolvire, în cazul în care nu 

și-au găsit un loc de muncă; AJOFM  va organiza campanii de informare în 

unitățile școlare de nivel preuniversitar, în rândul elevilor aflați în anii 

terminali de studii. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.49 

Sprijinirea elevilor și studenților pentru a se încadra în muncă, pe 

perioadele vacanțelor în vederea asigurării unei atitudini active față de 

muncă, precum și a legăturii cu experiența dobândită la locul de muncă. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

III. 
Măsura: 
Dialog social şi parteneriat 

III.1 Submăsura: 
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Intensificarea la nivel instituţional a dialogului social, prin implicarea partenerilor sociali şi a societăţii civile în actul decizional 

 Acțiuni: 

6.50 

Promovarea realizării dialogului social în domeniul formării profesionale a 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin implicarea activă a 

Consiliului Consultativ al Centrului Regional de Formare Profesională a 

Adulților Mureș 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților 

Mureș 
Trimestrial 

6.51 

Implicarea activă a Consiliului Consultativ al AJOFM Mureș în 

implementarea și realizarea măsurilor prevazute în ocuparea forței de 

muncă. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

6.52 

Implicarea atentă a partenerilor sociali în comisiile de autorizare a 

furnizorilor de formare profesională, astfel încât meseriile pentru care se 

autorizează să fie necesare pe piața muncii. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Mureș 
31.12.2019 

IV. 
Măsura: 
Viaţă decentă pentru pensionari 

 Acțiuni: 

6.53 
Eficientizarea activităţii de soluţionare a cererilor de înscriere la pensie şi a 

altor drepturi care se acordă beneficiarilor.  
Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

6.54 

Revizuirea standardelor de timp pentru soluţionarea unei cereri: 

-reducerea numărului de cereri soluţionate peste termenul legal; 

-reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor. 

Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

6.55 
Acordarea de audienţe, în vederea clarificării unor aspecte rezultate din 

neînţelegerea reglementărilor în vigoare referitoare la stabilirea drepturilor 
Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

6.56 Modernizare clădire Cămin pentru persoane vârstnice Sărmașu 
Primăria Orașului Sărmașu,  

Fundația St. Johann – centru de vârstnici 
2020 

6.57 
Derularea programului de îngrijire la domiciliu, stabilit în colaborare cu 

Asociația Caritas Alba Iulia privind acordarea unor servicii socio-sanitare 
Primăria Comunei Șincai, Asociația Caritas Alba Iulia 2019 

6.58 

 Îmbunătățirea Serviciului de asistență socio-medicală la domiciliu în cazul 

persoanelor vârstnice și bolnave prin parteneriat cu Fundația Creștină 

„Diakonia” Filiala Târgu Mureș 

Primăria Orașului Sărmașu, Fundația Creștină 

„Diakonia” Filiala Târgu Mureș 
2019 

6.59 
Amenajare centru de zi de socializare și petrecerea timpului liber pentru 

vârstnici 
Primăria Orașului Sovata 2021 

6.60 Prevenirea instituționalizării persoanelor vârsnice Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

6.61 
Prevenirea izolării și marginalizării persoanelor vârstnice și acordarea unor 

ajutoare celor cu venituri mici 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

V. 
Măsura: 
Incluziune socială și reducerea sărăciei 

 Acțiuni:   

6.62 
Monitorizarea derulării la nivelul județului Mureș a Programului 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD) 

Instituția Prefectului – Județul Mureș, instituțiile cu 

atribuții în derularea programului 
2019 

6.63 „Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială” 
Primăria Municipiului Sighișoara,  

Centrul de Resurse pentru comunitățile de Romi 
2020 

6.64 Program – integrare prin muncă și voluntariat 
Primăria Orașului Sărmașu,  

Centrul de Resurse pentru comunitățile de Romi 
2020 

6.65 Asigurarea venitului minim garantat pentru familiile/persoanele singure 
Primăria Municipiului Târgu Mureș,  

organizații non-guvernamentale 
2019 
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6.66 
Asigurarea măsurilor de protecţie socială în perioada sezonului rece pentru 

consumatorii vulnerabili 

Primăria Municipiului Târgu Mureș,  

organizații non-guvernamentale 
2019 

6.67 
Asigurarea hranei pentru persoanele aflate în situație economico-socială 

precară 

Primăria Municipiului Târgu Mureș,  

organizații non-guvernamentale 
2019 

6.68 
Acordarea unor ajutoare persoanelor/familiilor aflate în situații sociale 

deosebite 

Primăria Municipiului Târgu Mureș,  

organizații non-guvernamentale 
2019 

6.69 
Distribuire ajutoare alimentare (produse de igienă) prin Programul 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 
Primăria Municipiului Târgu Mureș  2019 

6.70 Funcționarea Centrului Social  Adăpost de noapte 
Primăria Municipiului Târgu Mureș,  

organizații non-guvernamentale 
2019 

6.71 Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș, Grupul de Acțiune 

Locală  
2017-2020 

VI. 
Măsura: 
Sprijin pentru familii şi copii 

 Acțiuni: 

6.72 

Asigurarea punerii în plată în termen legal a tuturor drepturilor 

solicitanţilor de prestaţii sociale de care poate beneficia fiecare familie sau 

persoană, prin înregistrarea, stabilirea drepturilor şi culegerea dosarelor în 

termen legal 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș, Inspectoratul Școlar 

Județean Mureș, primării 

Permanent 

6.73 
Control şi îndrumare metodologică către unele ONG-uri care infiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș, Asociații și fundații 
Permanent 

6.74 Desfăşurarea de actiuni de control 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș, ONG-uri 
Permanent 

6.75 

Întocmirea anchetei sociale și a documentației specifice în vederea 

propunerii acordării ajutoarelor de urgență de către Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș 
2019 

6.76 
Monitorizarea derulării la nivelul județului Mureș a Programului pentru 

școli al României în perioada 2017-2023  

Instituția Prefectului- Județul Mureș, Consiliul Județean 

Mureș, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Direcţia 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Mureş, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș,  
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

Mureş,  Direcţia  pentru Agricultură Județeană Mureş,  
Oficiul Fitosanitar Mureș,  

Primăria Orașului Miercurea Nirajului 

2019 

6.77 Reabilitare Imobil Mureşeni nr. 50 - Etapa 1 (Proiectare + Execuţie) Primăria Municipiului Târgu Mureș 2020 

6.78 

Proiect tehnic, Detalii de execuţie și Execuție pentru Reparații și consolidare 

bloc strada Cisnădiei nr. 13 și mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 și 

nr. 15 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2021 

6.79 
Asigurarea serviciilor cu caracter social, medical și educațional pentru 

îngrijirea și educarea copiilor 

Primăria Municipiului Târgu Mureș, Centrul de zi 

Rozmarin în colaborare cu ONG-uri 
2019 

6.80 

Acordarea de facilități la transportul public local de călătorie pentru elevi și 

studenți coform Legii nr.1/2011 a educației naționale (actualizată) și HCL 

emise în acest sens 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

VII. 
Măsura: 
Servicii sociale de calitate 
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VII.1 
Submăsura: 

Standarde de calitate și standarde de cost pentru toate serviciile sociale 

 Acțiuni: 

6.81 
Acreditarea furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale din domeniul 

protecţiei copilului 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș 
Permanent 

6.82 
Acordarea de subvenţii şi finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor care activează 

în domeniul asistenţei sociale 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mureș, Asociații și fundații 
Permanent 

6.83 

Acordare suport financiar pentru asociațiile și fundațiile române cu 

personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență 

socială 

Primăria Municipiului Târgu Mureș, ONG-uri din 

domeniu 
2019 

VIII. 
Măsura: 
Respect şi demnitate pentru femei 

VIII.1 
Submăsura: 

Formarea profesională a asistenţilor sociali în domeniile violenţă în familie şi egalitate de gen 

 Acțiuni: 

6.84 

Intensificarea contactelor și consultarea cu autoritățile publice locale, în 

vederea identificării  nevoii de formare profesională în domeniul asistenței 

sociale 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților 

Mureș 
31.12.2019 

6.85 
Furnizarea de servicii de formare profesională în domeniul asistenței sociale 

(violență în familie și egalitate de gen). 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților 

Mureș 
31.12.2019 

IX. 
Măsura: 
O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 

 Acțiuni: 

6.86 Servicii de suport și îngrijire pentru persoanele cu handicap grav Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

6.87 
Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea de 

servicii specifice 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

6.88 
Rampe mobile pentru persoane cu dizabilități la nivelul unităților de 

învățământ 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

7. CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

I. 
Măsura: 
Pachetul social garantat pentru educaţie 

I.1 
Submăsura: 

Implementarea unor programe care să asigure condiții de dezvoltare și formare a tuturor copiilor, de la naștere și până la majorat 

 Acțiuni: 

7.1 

Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 

elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, conform 

prevederilor  OUG nr. 97/09.11.2018. 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș,  Școala 

Gimnazială ”Dosa Daniel” Valea Izvoarelor, comuna 

Sânpaul 

2019 

I.2 

Submăsura: 

Asigurarea unui învățământ de calitate, în școli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea intelectuală și profesională a elevilor, în paralel cu asigurarea 

serviciilor de asistență medicală, dezvoltare fizică (în cluburi școlare sportive) și socio-culturală 

 Acțiuni: 

7.2 
Sprijinirea unităților de învățământ în vederea accesării de fonduri europene 

prin proiecte de reabilitare a infrastructurii școlare. 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, unitățile de 

învățământ din județ 
2018-2020 

7.3 
Reabilitare/modernizare/extindere/dotare unități de învățământ în localități 

din mediul urban: Sărmașu, Reghin, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de 
Primăriile nominalizate În funcție de finanțare 
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Pădure, Iernut 

7.4 Construire noi unități de învățământ în Sărmașu, Sovata, Ungheni Primăriile nominalizate În funcție de finanțare 

7.5 
Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru 

Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2018-2020 

7.6 
Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru 

Liceul Tehnologic "Aurel Persu", Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2018-2020 

7.7 
Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru 

Liceul Vocațional de Artă, Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2018-2020 

7.8 Mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou – acord cadru Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2020 

7.9 
Proiectare, evaluări de risc, achiziție și montaj sisteme de supraveghere și 

alarmă 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

7.10 Achiziție cazane de încălzire și preparare a apei calde Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

II. 
Măsura: 
Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie 

 Acțiuni: 

7.11 Programul ”Fiecare Copil în Grădiniță”. 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș, unitățile de 

învățământ preșcolar din județ 
2016-2020 

7.12 
SF Construcţie/mansardare Grădiniţa cu program prelungit Cartier Tudor 

Vladimirescu 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

7.13 SF Creșă la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

7.14 
Extindere si modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului, 

nr.54-56 din municipiul Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2021 

7.15 Amenajare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere din Târgu Mureș Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2021 

III. 
Măsura: 
Programe de antreprenoriat de la şcoala primară până la universităţi 

III.1 
Submăsura: 

Organizarea de concursuri antreprenoriale la toate nivelurile preuniversitare 

 Acțiuni: 

7.16 Concursuri, olimpiade pe disciplinele din aria curriculară „TEHNOLOGII”. 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș, unitățile de 

învățământ din județ 
2019 

7.17 

Realizarea de campanii de conștientizare și responsabilizare a părinților și 

elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a în vederea susținerii strategiei de 

promovare a învățământului profesional ca alternativă la învățământul 

tehnologic. 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, unitățile de 

învățământ din județ, agenți economici, cadre didactice, 

inspectori școlari 

2018-2019 

7.18 

Realizarea de inspecții tematice și generale care au ca obiectiv principal 

îndrumarea și consilierea conducerii, a cadrelor didactice pentru 

identificarea celor mai bune soluții în interesul educational al elevului, în 

vederea promovării unui învățământ de calitate 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, inspectori școlari, 

directori și cadre didactice din unități de învățământ 
februarie-mai 2019 

IV. 
Măsura: 
Profesori motivaţi şi bine pregătiţi 

IV.1 

Submăsura: 

Consolidarea relaţiilor de parteneriat între învăţământul superior şi cel preuniversitar, în formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică, prin care să se asigure 

adecvarea conţinuturilor şi metodelor la nevoile de formare a cadrelor didactice, cu implicaţii în dezvoltarea personală şi profesională a acestora şi creşterea prestigiului 

profesional al dascălilor 
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 Acțiuni: 

7.19 

Activități de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar în vederea obținerii gradelor didactice II și I, pentru 

specializările medicină, farmacie, asistență medicală, educație fizică, limba 

română, limba engleză, limba franceză, istorie, și informatică, prin 

Departamentul pentru Pregătirea  Personalului Didactic 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, Inspectoratul Școlar 

Județean Mureș 

August 2019 

IV.2 
Submăsura: 

Regândirea modalităţilor de avansare în carieră pentru cadrele didactice, astfel încât aceasta să se realizeze în baza unor criterii şi procese relevante 

 Acțiuni:   

7.20 
Pregătirea cadrelor didactice debutante pentru susținerea examenului 

național de definitivare în învățământ 

Casa Corpului Didactic Mureș, Inspectoratul Școlar 

Județean Mureș 
Iulie 2019 

7.21 
Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de 

titularizare în învățământ 

Casa Corpului Didactic Mureș, Inspectoratul Școlar 

Județean Mureș 
Iulie 2019 

7.22 
Implementarea proiectului “Profesori dedicați – copii educați”, 

POCU/73/6/6/106915 

Casa Corpului Didactic Mureș, Inspectoratul Școlar 

Județean Mureș, Școli asociate: CSEI nr. 2 Tg. Mureș 

CSEI nr. 3 Reghin, Școala Gimnazială Apold, Școala 

Gimnazială Fărăgău, Școala Gimnazială Viișoara 

10 octombrie 2020 

7.23 
Implementarea proiectului “PROFi – profesori inovatori”, 

POCU/73/6/6/106915 

Casa Corpului Didactic Mureș,  SC Great People Inside 

SRL Brașov, Școli asociate: 

Școala Gimnazială Bahnea, Școala Gimnazială Beica,             

Școala Gimnazială Bichiș, Școala Gimnazială Ghindari,               

Școala Gimnazială Glodeni, Școala Gimnazială Vețca 

16 octombrie 2020 

V. 
Măsura: 
Cadre didactice şi cercetători de vârf 

V.1 

Submăsura: 

Dezvoltarea calitativă şi cantitativă a masei de cercetători prin formare profesională de înalt nivel ştiinţific, inclusiv internaţională, bazată pe o infrastructură de cercetare 

la cel mai înalt nivel al tehnologiei pe plan mondial 

 Acțiuni: 

7.24 
Acordarea de burse de cercetare tinerilor cercetători, precum și premierea 

activității de cercetare științifică în cadrul UMFST Târgu Mureș 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș 
Decembrie 2019 

VI. 
Măsura: 
Cetăţeni activi pe piaţa muncii 

VI.1 
Submăsura: 

Realizarea de studii cu privire la nevoile agenţilor economici în ceea ce priveşte asigurarea cu personal calificat, precum şi la inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii 

 Acțiuni: 

7.25 

Consultarea cu agenții economici, în vederea actualizării ofertei 

educaționale a universității și a disciplinelor din cadrul programelor de 

studii, cu cerințele curente ale pieței muncii 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, agenți economici 
Decembrie 2019 

VI.2 
Submăsura: 

Dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate/internship 

 Acțiuni: 

7.26 

Menținerea acordurilor de practică existente și dezvoltarea de noi acorduri 

cu partenerii economici și instituțiile publice, care să permită dobândirea de 

abilități practice de către studenți, în domeniile pe care aceștia le studiază 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, agenți economici/instituții 

publice 

Decembrie 2019 

VI.3 
Submăsura: 

Realizarea de activităţi de orientare şi consiliere pentru elevi şi studenţi, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii 
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 Acțiuni: 

7.27 

Susținerea activităților Departamentului de Consiliere, Orientare 

Profesională și Informare Studenți/Centrului de Invățare, Dezvoltare 

Personală și Consiliere ale UMFST Târgu Mureș 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Septembrie 2019 

VII. 
Măsura: 
Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării şi comunicării 

VII.1 
Submăsura: 

Construirea Platformei de E-learning, depozitelor online (biblioteca virtuală) şi a infrastructurii digitale de conţinuturi 

 Acțiuni: 

7.28 
Actualizarea și extinderea conținuturilor Platformei de E-learning și a 

depozitelor online de carte virtuală din cadrul UMFST Târgu Mureș 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Octombrie 2019 

VII.2 

Submăsura: 

Modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor și comunicării, prin dotarea tuturor școlilor, cadrelor didactice și copiilor cu mijloace 

adecvate 

 Acțiuni: 

7.29 
Sprijinirea unităților de învățământ în vederea implementării de proiecte 

care au ca scop dezvoltarea infrastructurii digitale. 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, inspectori școlari, 

directori și cadre didactice din unități de învățământ 
Pe tot parcursul anului școlar 

VIII. 
Măsura: 
Creşterea participării la educaţie de calitate, de la creşă, până la absolvirea unei forme de învăţământ care să asigure acces pe piaţa muncii 

sau tranziţia către învăţământul universitar 

 Acțiuni:   

7.30 

Implementarea proiectului ROSE - Proiect privind Învățământul Secundar – 

Schema de granturi pentru universități: 

- “Centrul de Învățare, Dezvoltare Personală și Coaching al 

Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș” – Acord de grant 

nr. 85/SGU/CI/I; 

- “Intervenție remedială de tip consiliere cognitiv-comportamentală 

pentru studenții de anul I cu risc de abandon universitar” – Acord de grant 

nr. 49/SGU/NC/I;  

- „Studenții de azi – profesioniștii de mâine (SAPM)” – Acord de 

grant nr. 32/SGU/NC/I. 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, Ministerul Educației 

Naționale 
Decembrie 2019 

7.31 

Implementarea proiectelor și campaniilor de prevenire a consumului de 

droguri în mediul școlar: 

-Proiectul naţional „Mesajul meu antidrog”. 

-Programului Ministerului Educaţiei Naţionale „Să ştii mai multe să fii mai 

bun”(organizarea de activităţi de informare a elevilor) 

-Campania de marcare a Zilei Mondiale fără Tutun . 

-Campania de marcare a Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Traficului si 

Consumului Ilicit de Droguri . 

-Campania de marcare a Zilei Naţionale fără Tutun. 

-Implementarea Strategiei Judeţene Antidrog pentru perioada 2013 - 2020 şi 

a Planului său de acţiune: 

-Activităţi de prevenire a consumului de droguri (în şcoală, familie, 

comunitate). 

-Servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru consumatorii 

de droguri. 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Mureș,  Instituția Prefectului – Județul Mureș, Consiliul 

Județean Mureș, instituții publice locale, Inspectoratul 

de Poliţie Județean Mureş; Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Mureş; Direcţia de Sănătate Publică a 

Judeţului Mureş; Brigada de Combatere a Criminalităţii 

Organizate Târgu Mureş; Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – 

Serviciul Teritorial Târgu Mureş; Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret Mureş;  Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş; 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Mureş; Penitenciarul Târgu Mureş; Casa de Cultură a 

Studenţilor Târgu Mureş; Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Potecţia Copilului Mureş; Spitalul 

Decembrie 2019 
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-Colectare de date privind fenomenul local al consumului şi traficului ilicit 

de droguri. 

 

Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; Spitalul 

Clinic Judeţean Mureş; Structuri ale societăţii civile. 

7.32 Extinderea programelor care pun accent pe educația adulților 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș, directori și cadre 

didactice din unități de învățământ  
Pe tot parcursul anului școlar 

7.33 
Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală, ateliere-

Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2021 

IX. 
Măsura: 
Acces egal la învăţământ de calitate şi incluziv la nivel preuniversitar 

 Acțiuni: 

7.34 
PT și execuţie sală de sport Gimnaziul Fridrich Schiller din municipiul 

Târgu Mureș  
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2020 

7.35 Corp de legătură Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu (SF/DALI) Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

7.36 
Execuţie Baza sportivă la Liceul cu Program Sportiv Szasz Adalbert 

(PT+execuție) 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

7.37 Proiect și execuție mansardare Scoala Gimnazială Mihai Viteazul Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2020 

7.38 Expertiză și consolidare sala de sport Colegiul Economic Transilvania Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

X. 
Măsura: 
Creşterea participării în învăţământul universitar, concomitent cu îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei acestuia 

X.1 
Submăsura: 

Consolidarea bazei materiale, construcţia de cămine studenţeşti noi (30 de cămine studenţeşti) şi reabilitarea/modernizarea sau construcţia de cantine studenţeşti 

 Acțiuni: 

7.39 
Întocmire documentație aferentă demarării execuției lucrărilor la Cămin 

Studențesc – Campus UMFST Târgu Mureș. 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Decembrie 2019 

7.40 Reabilitare și modernizare microcantină, Complex Alma Mater 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Decembrie 2019 

X.2 

Submăsura: 

Creşterea calităţii şi relevanţei programelor de studii universitare, inclusiv prin îmbunătăţirea cadrului metodologic de autoevaluare şi evaluare externă, la toate nivelurile 

de studii 

 Acțiuni: 

7.41 
Autoevaluarea și evaluarea externă a unor programe/ domenii de studii din 

cadrul UMFST Târgu Mureș 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, ARACIS Decembrie 2019 

XI. 
Măsura: 
Întărirea prestigiului internaţional al universităţilor româneşti 

XI.1 

Submăsura: 

Încurajarea internaţionalizării universităţilor româneşti, prin creşterea calităţii, dezvoltarea programelor de studii în limbi străine şi promovarea ofertei educaţionale, în 

vederea atragerii de studenţi străini, inclusiv din ţări terţe, precum şi pentru furnizarea de forţă de muncă calificată pentru companiile care operează în România 

 Acțiuni: 

7.42 Încheierea de noi parteneriate cu universități de prestigiu din străinătate. 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Decembrie 2019 

7.43 
Îmbunătățirea activității de promovare a ofertei educaționale în mediul 

internațional, pentru creșterea numărului de studenți străini. 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Decembrie 2019 

XII. 
Măsura: 
Excelenţa în educaţie 
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XII.1 
Submăsura: 

Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a performanței adresate elevilor cu potențial deosebit 

 Acțiuni: 

7.44 
Promovarea elevilor cu aptitudini matematice prin dezvoltarea Centrului de 

Excelență ”Otilia Stan”. 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, profesori de 

specialitate, elevi 
Pe tot parcursul anului școlar 

XII.2 
Submăsura: 

Stabilirea de măsuri pentru studenţii cu performanţe deosebite, în vederea valorificării potenţialului acestora şi atragerii într-o carieră universitară sau de cercetare 

 Acțiuni: 

7.45 

Acordarea de granturi de cercetare pentru studenți, masteranzi și 

doctoranzi, precum și locuri la studiile universitare de doctorat pentru șefii 

de promoție 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Octombrie 2019 

XIII. 
Măsura: 
Învăţarea pe tot parcursul vieţii 

XIII.1 

Submăsura: 

Dezvoltarea sistemului de formare continuă, prin programe de formare adaptate cerinţelor pieţei muncii, relevante pentru nevoile de dezvoltare profesională a 

beneficiarilor, în condiţiile instituirii unui sistem riguros de asigurare a calităţii 

 Acțiuni:   

7.46 
Derularea programelor de formare continuă acreditate şi avizate, conform 

calendarelor de desfăşurare a acestora. 
Casa Corpului Didactic Mureș Permanent, 2019 

7.47 Acreditarea de noi programe de formare pe baza nevoilor identificate. Casa Corpului Didactic Mureș Permanent, 2019 

7.48 

Consilierea cadrelor didactice în managementul carierei, dezvoltare 

profesională, învățare pe tot parcursul vieții. Consilierea managerilor 

școlari pentru îmbunătățirea activității de management educațional. 

Casa Corpului Didactic Mureș Permanent 2019 

7.49 

Organizarea de activități metodice, culturale și științifice: 

- Conferințe, simpozioane 

- Work-shop-uri 

Casa Corpului Didactic Mureș, Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu 

Mureș 

Permanent, 2019 

7.50 

Stimularea utilizării de către cadrele didactice din judeţ a platformelor 

educaţionale create în scop de largă informare şi cunoaştere în cadrul 

programelor de formare continuă derulate prin Casa Corpului Didactic 

Mureş şi pe plan naţional 

Casa Corpului Didactic Mureș, Inspectoratul Școlar 

Județean Mureș 

Permanent 

2019 

7.51 Dezvoltarea și implementarea SCMI și a transparenței decizionale Casa Corpului Didactic Mureș Permanent 2019 

7.52 

Organizarea de cursuri de formare profesională continuă pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și manageriale, pentru obținerea de aptitudini 

și competențe solicitate pe piața muncii, pentru implementarea standardelor 

internaționale de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă 

Camera de Comerț și Industrie Mureș Permanent 2019 

XIII.2 
Submăsura: 

Stimularea participării la programele Erasmus+ în domeniul formării adulţilor 

 Acțiuni:   

7.53 
Implementarea proiectului „Skills for work opportunities in eno-gastronomy 

and tourism” (SWOT), Parteneriat strategic Erasmus+, KA2 

Casa Corpului Didactic Mureș,  Xano Channel - 

Spania, Pixel, Italia, CIA- Italia, APPIS - Portugalia 

Emphasys centre – Cipru, Zanev-Bulgaria 

31 August 2019 

7.54 Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la mobilități Erasmus. 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș, directori și cadre 

didactice din unități de învățământ  
2018-2019 

7.55 

Încurajarea participării  personalului didactic și a personalului didactic 

auxiliar la mobilități de predare (STA)/formare(STT) din cadrul programului 

Erasmus+ 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Decembrie 2019 
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XIV. 
Măsura: 
Valorificarea potenţialului absolvenţilor de învăţământ superior şi cercetătorilor din diaspora 

XIV.1 

Submăsura: 

Consolidarea programelor de educaţie oferite etnicilor români din străinătate şi celor din diaspora, prin acordarea de burse şi sprijinirea deschiderii de filiale ale 

universităţilor româneşti 

 Acțiuni: 

7.56 

Promovarea ofertei educaționale în diaspora, cu accent pe comunitățile de 

etnici români și ocuparea locurilor oferite de către Ministerul Educației 

Naționale pentru românii de pretutindeni 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Octombrie 2019 

7.57 Stimularea performanței academice prin acordarea de burse 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Octombrie 2019 

8. CAPITOLUL CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE 

I. 
Măsura: 
Cercetare de excelenţă, la nivel european şi internaţional 

I.1 
Submăsura: 

Încurajarea echipelor de cercetare româneşti să participe la competiţiile din cadrul programului Horizon 2020 şi susţinerea proiectelor câştigătoare 

 Acțiuni: 

8.1 
Încurajarea participării cadrelor didactice la competiţiile din cadrul 

programului Horizon 2020 şi susţinerea proiectelor câştigătoare 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș Decembrie 2019 

II. 
Măsura: 

Inovarea și transferul tehnologic 

 Acțiuni: 

8.2 Achiziții de echipamente de calcul electronic și suite de pachete software Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

9. CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 

I. 
Măsura: 
Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea/Dotarea unităților sanitare 

 Acțiuni: 

9.1 Acţiuni de inspecţie privind funcționarea unităţilor sanitare cu paturi Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș Lunar 

9.2 Acţiuni de control a tuturor furnizorilor de  servicii medicale Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș Trimestrial 

9.3 

Efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a Centrului de Primiri 

Urgențe din Sărmașu;  

Realizare Centru Primiri Urgențe în municipiul Reghin 

Modernizarea și extinderea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc 

Sângeorgiu de Pădure 

Amenajarea, reabilitarea clădirii Dispensarului din Orașul Iernut 

Primăriile nominalizate În funcție de finanțare 

II. 
Măsura: 
Întărirea programelor de prevenţie prin introducerea obligativităţii ca orice proiect de reabilitare de şcoală să includă şi reabilitarea 

cabinetului medical şcolar sau de medicină dentară 

 Acțiuni: 

9.4 Acţiuni de inspecţie privind funcţionarea unităţilor de învățământ  Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș Ianuarie 2019 

9.5 
Acţiuni de inspecţie privind funcţionarea unităţilor de învățământ și  

cabinetelor medicale școlare, cabinetelor de medicină dentară școlare 
Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș Semestrul II 2019 
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III. 
Măsura: 
Creşterea capacităţii de screening pentru depistarea bolilor netransmisibile cu impact asupra sănătăţii publice: cancer de col uterin, cancer 

mamar, cancer colorectal, cancer prostată, cancer pulmonar, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli pulmonare cronice  
 Acțiuni: 

9.6 
Monitorizarea activităţilor cuprinse în Programele naţionale de boli 

netransmisibile 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, 

Ministerul Sănătății, BABE S.R.L. 
Permanent 

IV. 
Măsura: 
Creşterea capacităţii de screening neonatal pentru depistarea erorilor înnăscute de metabolism și deficienţelor senzoriale 

 Acțiuni: 

9.7 
Monitorizarea modului de implementare a  Programului naţional de sănătate 

a femeii şi copilului 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, 

Ministerul Sănătății, Institutul Naţional pentru  

Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” 

Bucuresti, Spitalul Clinic Judeţean Mureş, 

Primăriile din judeţul Mureş 

Permanent 

V. 
Măsura: 
Creşterea capacităţii de screening a bolilor infecţioase transmisibile (inclusiv cu transmitere sexuală): hepatită, HIV, tuberculoză  

 Acțiuni: 

9.8 

Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor 

transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii 

acestora. 

-Supravegherea bolilor transmisibile şi intervenţia în focar 

-Asigurarea activității epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de 

calamităţi naturale, inundaţii, cutremure 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, 

Institutul Național de Sănătate Publică 

București/CNSCBT Centrul  Regional de Sănătate 

Publică Cluj, Institutul Național de Boli Infecțioase 

“Prof. Dr. Matei Balș”, Institutul Național de 

Pneumoftiziologie “Prof. Dr. Marius Nasta” 

In caz de apariție a bolii/evenimentului  

 

VI. 
Măsura: 
Elaborarea, finanţarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea consultaţiilor 

obligatorii pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 - 9 ani, prin reţeaua de medicină şcolară sau prin cabinetele de medicină 

 Acțiuni: 

9.9 

Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor: 

1. Evaluarea stării de nutriţie 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 fizică şi a stării de sănătate pe 

baza examenelor medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din 

colectivitățile şcolare din mediul urban şi rural 

3. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în 

colectivităţile de copii şi tineri 

4. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din 

colectivităţi prin efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, INSP 

Bucureşti, Cabinete Medicale Individuale,Cabinete 

medicale şcolare,  

2019 

9.10 Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, 

Ministerul Sănătăţii, INSP Bucureşti,  

Centrele regionale de sănătate publică, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Mureş, Penitenciarul Târgu Mureş, 

Crucea Roşie -filiala Mureş, Liga Studenţilor Mureş, 

Permanent 
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Primăriile din judeţ, Organizaţia “”Salvaţi Copiii”, 

Asociaţia Medicilor de Medicină Şcolară, Fundaţia 

“Alături de Voi” Mureș, Consiliul Județean Mureș- EIL, 

Asociaţia Pensionarilor Mureș 

9.11 Contractarea de servicii în domeniu 
Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății,  Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
După elaborarea programelor 

VII. 
Măsura: 
Program naţional prin care, pentru fiecare boală, fiecare pacient va avea la dispoziţie un medicament gratuit pentru afecţiunea sa 

 Acțiuni: 

9.12 Contractarea de servicii în domeniu 
Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății,  Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
După elaborarea programelor 

VIII. 
Măsura: 
Introducerea contractelor pentru programele naţionale de tip cost - volum - rezultat (cel mai mic cost - acces egal pentru toţi pacienţii - plata 

în funcţie de rezultatele terapeutice şi/sau îmbunătăţirea calităţii vieţii) 

 Acțiuni: 

9.13 Contractarea de servicii în domeniu 
Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății,  Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
După elaborarea programelor 

IX. 
Măsura: 
Elaborarea şi actualizarea periodică a Catalogului Naţional al Medicamentelor (care există acum) în vederea asigurării predictibilităţii 

pentru pacient şi producător 

 Acțiuni: 

9.14 
Informarea profesioniștilor în domeniul sănătății cu privire la utilizarea 

medicamentelor 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor 

Medicale 

Periodic 

X. 

Măsura: 
Elaborarea Catalogului naţional al dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare (nu există acum), inclusiv cele de ultimă generaţie, pe 

specialităţi/afecţiuni, şi a preţurilor maximale, şi publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, după 

modelul statelor dezvoltate din Uniunea Europeană 
 Acțiuni: 

9.15 
Monitorizarea utilizării dispozitivelor medicale și a materialelor sanitare și 

informarea profesioniștilor în domeniu și a beneficiarilor 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății,  Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor 

Medicale 

Permanent 

XI. 

Măsura: 
Introducerea finanţării programului "Inovaţie în sănătate" prin punerea la dispoziţia pacienţilor a celor mai noi metode terapeutice, 

biotehnologii cu eficienţă ridicată şi tratamente din ce în ce mai specializate în vindecarea anumitor maladii, cu un impact semnificativ în 

rândul populaţiei şi asigurarea tratamentelor pacienţilor cu boli rare, în vederea creşterii speranţei de viaţă şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii 

acestora 

 Acțiuni: 

9.16 
Încheierea de contracte de servicii medicale cu furnizorii de servicii 

medicale specializați în metode și  tehnologii inovative 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

La adoptarea ordinului Ministrului 

Sănătății/ CNAS 

XII. Măsura: 
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Dezvoltarea programelor naţionale şi continuarea celor existente prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat la perioada 2015 - 2017 

 Acțiuni: 

9.17 

Programul naţional de vaccinare. 

Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi 

prevenite prin vaccinare 

1. preluarea şi transportul (după caz) vaccinurilor de la nivelul 

depozitului central 

2. depozitarea, distribuirea și transportul (după caz) vaccinurilor 

către furnizorii de servicii medicale 

3. depozitarea, distribuirea şi transportul (după caz) vaccinurilor 

către cabinetele de asistență primară și unitățile sanitare cu paturi 

în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele 

de vaccinare organizate, în situatii epidemiologice deosebite, prin 

ordin al ministrului sănătății 

4. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de 

vaccinuri necesare şi utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi 

repartizate 

5. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip 

de vaccin la nivel judeţean, respectiv al municipiului București şi 

transmiterea acestuia la CNSCBT 

6. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, precum şi a 

asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari, 

trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de 

realizare şi raportare a vaccinărilor 

7. identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală, 

dispunerea şi organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare 

pentru recuperarea restanţierilor, prin intermediul medicilor de 

familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi a mediatorilor 

sanitari 

8. asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor 

adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de 

responsabilitate 

9. estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice şi 

raportarea datelor la CNSCBT 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, 

Ministerul Sănătății, Institutul Naţional de Sănătate 

Publică București – CNSCBT, Centrul Regional de 

Sănătate Publică Cluj, Administraţia publică locală, 

furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei 

medicale primare din sistemul public și privat, C.N. 

Unifarm 

2019 

9.18 

Protejarea sănătăţii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

ocupaţionali:  

-Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de 

colectare standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor 

-Supravegherea respectării cerinţelor minime legislative privind sănătatea şi 

securitatea în muncă a lucrătorilor expuşi la riscuri generate de vibraţii 

-Evaluarea expunerilor profesionale la tricloretilena şi tetracloretilenă 

(percloretilenă) 

-Riscul contactării tuberculozei pulmonare ca boală profesională la 

personalul angajat în unitățile sanitare din România 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș 31.03.2019 

9.19 

Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiații 

ionizante și neionizante 

-Expunerea profesională la radiații ionizante și neionizante 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, S.C 

Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş; SC Servicii 

Tehnice Comunale SA Sovata; S.C. Aquabis S.A. 

2019 
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-Radioprotecţia în expunerea medicală la radiaţii ionizante; Monitorizarea 

radioprotecției pacientului în expunerea medicală la radiații ionizante 

-Supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante 

-Supravegherea nivelurilor de referinţă în diagnostic în expunerile medicale 

la radiaţii ionizante 

-Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse 

naturale de radiaţii. Supravegherea conţinutului radioactiv natural al 

alimentelor şi al apei potabile conform Recomandării 2000/473/ 

EUROATOM 

Bistriţa-Năsăud 

9.20 

Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală 

profesională la nivel național 

Monitorizarea incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical 

prin boală profesională 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș 2019 

9.21 

Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei:  

a) Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în 

zonele de aprovizionare mari 

b) Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate 

de apa de fântână 

c) Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în 

zonele de aprovizionare mici 

d) Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman: 

Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea 

medicală 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, S.C. 

Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş, 

S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A. Sovata, Cabinetele 

Medicale Individuale, producători şi distribuitori de apă 

potabilă, INSP/CRSP Cluj, INSP/CNMRMC;  

Spitale şi servicii de medicină de urgenţă, Institutul de 

Medicină Legală Tg. Mureș, INSP București,CRSP Iaşi;  

CRSP Bucureşti; CRSP Târgu Mureş,  

Unități Administrativ Teritoriale-județul Mureș 

2019 

9.22 

Efectuarea analizelor microbiologice din apa potabilă 

-Monitorizare de audit pentru apa potabilă din sistem centralizat, izvoarelor 

şi fântânilor publice; 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, S.C. 

Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş, 

S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A. Sovata, Cabinetele 

Medicale Individuale, producători şi distribuitori de apă 

potabilă, INSP/CRSP Cluj, INSP/CNMRMC;  

Spitale şi servicii de medicină de urgenţă, Institutul de 

Medicină Legală Tg. Mureș, INSP București,CRSP Iaşi;  

CRSP Bucureşti; CRSP Târgu Mureş,  

Unități Administrativ Teritoriale-județul Mureș 

2019 

9.23 

Efectuarea analizelor fizico-chimice din  apa potabilă: 

-Monitorizare de audit pentru apa potabilă din sistem centralizat, izvoarelor 

şi fântânilor publice; 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș,        

S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureş, 

S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A. Sovata, Cabinetele 

Medicale Individuale, producători şi distribuitori de apă 

potabilă, INSP/CRSP Cluj, INSP/CNMRMC;  

Spitale şi servicii de medicină de urgenţă, Institutul de 

Medicină Legală Tg. Mureș, INSP București,CRSP Iaşi;  

CRSP Bucureşti; CRSP Târgu Mureş,  

Unități Administrativ Teritoriale-județul Mureș 

2019 

9.24 

Evaluarea stării de nutriție și a tipului de alimentație al populației:  

1.Supravegherea stării de nutriție și a alimentației populației 

2. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari. 

3. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

4. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN) 

5.Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș,  
Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj Napoca,  

Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureș,  

Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, Centrul 

Regional de Sănătate Publică București 

2019 
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6. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor 

9.25 

Supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale şi 

monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei 

-Creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin 

reducerea riscului la infecţie asociată  asistenței medicale 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș,  
Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj Napoca,  

Institutul Național de Sănătate Publică București, 

unități sanitare cu publice și private cu paturi din județ 

Permanent 

9.26 
Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale pentru derularea programelor naționale 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

La adoptarea ordinului Ministrului 

Sănătății/ CNAS 

XIII. 
Măsura: 
Introducerea unor programe noi, cum ar fi, spre exemplu, depistarea bolilor cardio-vasculare cu risc major, pornind de la patologia 

hipertensivă (hipertensivul cu valori mari şi risc crescut) 
 Acțiuni: 

9.27 

Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale pentru derularea  de noi programe naționale de 

sănătate 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

La adoptarea ordinului Ministrului 

Sănătății/ CNAS 

XIV. 
Măsura: 
Operaţionalizarea şi utilizarea Dosarului electronic al pacientului care va cuprinde toate datele de sănătate şi care va sta la baza registrelor 

naţionale pentru fiecare patologie în parte 
 Acțiuni: 

9.28 

Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale care să prevadă condiții clare referitoare la 

completarea dosarului electronic 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

La adoptarea ordinului Ministrului 

Sănătății/ CNAS 

XV. 

Măsura: 
Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în sistemul de sănătate publică, ca suport pentru sistemul informaţional, care să permită 

interoperabilitatea aplicaţiilor informatice existente şi viitoare, pe baza unei arhitecturi integratoare, în vederea utilizării eficiente a 

informaţiilor în elaborarea politicilor de sănătate şi managementul sistemului 
 Acțiuni: 

9.29 
Asigurarea accesului asiguraților la servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale facilitat de un sistem informatic unic integrat funcțional 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

La adoptarea ordinului Ministrului 

Sănătății/ CNAS 

XVI. 
Măsura: 
Crearea cadrului instituţional pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite în sistemul de sănătate 

 Acțiuni: 

9.30 Evaluarea furnizorilor în conformitate cu noile standarde 
Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

La adoptarea ordinului Ministrului 

Sănătății/ CNAS 

XVII. 
Măsura: 
Adoptarea Legii sănătăţii  

 Acțiuni: 

9.31 
Implementarea măsurilor ce revin Casei de Asigurări de Sănătate Mureș în 

conformitate cu noua lege 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Ministerul 

Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
La adoptarea noii legi 

10. CAPITOLUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 

 Asigurarea infrastructurii de bază (apă - canalizare, şcoli, spitale, drumuri etc.) la nivelul tuturor localităţilor 
 Acțiuni: 

10.1 
Înfiinţarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în 

municipii și orașe din judeţul Mureş: Sighișoara, Târnăveni, Sărmașu, 
Primăriile nominalizate În funcție de finanțare 
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Reghin, Sovata, Ungheni, Iernut 

10.2 

Înfiinţarea/extinderea/modernizarea reţelelor de canalizare/ape uzate în  
municipii și orașe din judeţul Mureş: Sighişoara, Târnăveni, Sărmașu, 

Reghin, Sovata, Miercurea Nirajului, Ungheni, Iernut 

Primăriile nominalizate În funcție de finanțare 

10.3 
Construirea de locuințe sociale, pentru tineri, locuințe de serviciu pentru 

specialiști, blocuri ANL în municipiile Târnăveni și Reghin  
Primăriile nominalizate În funcție de finanțare 

10.4 

Proiect tehnic de execuție și execuție - Bloc ANL Str. Gheorghe Marinescu 

f.n. 

1.Alimentare cu energie electrică 

2.Alimentare cu gaze naturale 

3.Alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră și canalizare pluvială 

4.Amenajări exterioare 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

10.5 Intocmire documentaţii pentru reţele de apă (SF,PT,As-built) Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

10.6 SF Staţie pompare str. Serafim Duicu (Proiect tehnic și execuție) Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

I. 
Măsura: 
Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural – 10S (zece servicii) 

 Acțiuni: 

10.7 
Efectuarea lucrărilor de reabilitare şi dotare a cabinetelor medicale/ 

dispensarelor umane/centrelor de permanență  în localități din judeţul 

Mureş 

Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.8 
Efectuarea lucrărilor de reabilitare/modernizare/extindere a unităţilor de 

învăţământ în mai multe localităţi din judeţul Mureş  
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.9 
Construirea de noi unităţi de învăţământ și campusuri școlare în localităţi 

din judeţul Mureş  
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.10 
Înfiinţarea/extinderea/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în 

localităţi din judeţul Mureş 
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.11 
Înfiinţarea/extinderea/reabilitarea reţelelor de canalizare/ape uzate în 

localităţi din judeţul Mureş 
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.12 Construire staţii de epurare în localităţi din judeţul Mureş Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.13 
Reabilitarea/modernizarea de drumuri judeţene /comunale şi străzi în mai 

multe localităţi din judeţul Mureş 
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.14 
Modernizarea infrastructurii de exploatare și de acces la exploatațiile 

agricole în localităţi din judeţul Mureş  
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.15 Construire/reabilitare poduri în localități din județul Mureș Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.16 
Construirea, reabilitarea caselor de cultură, a căminelor culturale și a 
sediilor administrative în localităţi din judeţul Mureş 

Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.17 
Construirea, amenajarea și modernizarea de baze sportive, terenuri de 

sport în localităţi din judeţul Mureş 
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.18 
Construirea, amenajarea și reabilitarea de săli de sport în localităţi din 

judeţul Mureş 
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

10.19 
Construirea de locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu 

pentru specialiști în localități din judeţul Mureş 
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

I.1 
Submăsura: 

Program investiţii pentru servicii de cadastru (2018 - 2020): 913 milioane euro (313 mil. fonduri nerambursabile şi 600 mil. buget de stat) 

 Acțiuni: 

10.20 Elaborarea planurilor urbanistice şi a regulamentelor locale de urbanism Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 
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aferente mai multor localităţi din judeţul Mureş 

10.21 
Derularea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, 

aprobat prin HG nr. 294/2015 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară, Instituția Prefectului-Județul Mureș, 

primării/consilii locale 

2023 

II. 
Măsura: 
Finanţarea autorităţilor locale 

II.1 
Submăsura: 

Susţinerea integrală de la bugetul de stat a sistemului de protecţie a copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi 

 Acțiuni:   

10.22 
Program de sustinere de la bugetul de stat a sistemului de protecție a 

copilului și a persoanelor cu dizabilități 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

III. 
Măsura: 
Modificări legislative pentru administraţia publică locală 

III.1 

Submăsura: 

Detalierea circuitului proiectelor de hotărâri ale consiliului local de la momentul iniţierii şi până la momentul dezbaterii în cadrul şedinţelor consiliului local, cu 

evidenţierea etapelor, a documentelor-suport (avize/rapoarte), a actorilor implicaţi, precum şi a termenelor necesare pentru înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 

local 

 Acțiuni: 

10.23 

Proceduri operaţionale circuitului proiectelor de hotărâri ale consiliului 

local de la momentul inițierii și până la momentul dezbaterii în cadrul 

ședințelor consiliului local – revizuiri anuale procedură 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

10.24 
Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureş şi 

Strategia de dezvoltare spaţială a municipiului Târgu Mureş 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

10.25 PUZ-zona construită Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2020 

10.26 PUZ-reconformare parţială zone funcţionale din cartier Belvedere Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

10.27 
PUZ-dezvoltarea zonei Spitalului Judeţean de Urgenţă – zona străzii 

Gheorghe Marinescu – str. Molter Karoly-Etapa II 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

10.28 Concurs de idei ”Academia de Arte Frumoase Târgu Mureș” Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

10.29 Proiectare pentru Reamenajare zona centrală a Municipiului Târgu Mureș Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2020 

10.30 
Concurs de soluții pentru ”Casa de oaspeți – element simbol al orașului la 

Platoul Cornești 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

IV. 
Măsura: 
Exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 

IV.1 
Submăsura: 

Revizuirea procedurii de inventariere şi atestare a bunurilor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 

 Acțiuni: 

10.31 Servicii de tip cadastru edilitar, utilitar și cartografiere în format 3D Primăria Municipiului Târgu Mureș 2020 

V. 
Măsura: 
Reglementarea serviciilor publice 

V.1 

Submăsura: 

Reglementarea principiilor aplicabile serviciilor publice - transparenţa, egalitatea de tratament, continuitatea, adaptabilitatea, accesibilitatea, responsabilitatea furnizării 

serviciului public, furnizarea serviciilor publice cu respectarea normelor/standardelor de calitate 

 Acțiuni: 
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10.32 

Asigurarea transparenţei prin derularea de activităţi de informare a 

realizărilor instituţiei prin intermediul mijloacelor de informare în masă 

(articole în ziare, emisiuni la posturi de radio şi televiziune locală). 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş 2019 

10.33 
Continuarea activităţilor derulate în cadrul Grupului Judeţean de 

Modernizare a Administraţiei Publice Locale la nivelul judeţului Mureş 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş 2019 

10.34 

Continuarea colaborării în baza protocoalelor încheiate de Serviciul Public 

Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple cu B.C.C.O. 

Tg. Mureş nr. 45.189/XI din 04.03.2009 și cu Inspectoratul de Poliție 

Județean Mureş nr. 45.425/VI din 15.05.2013  

Instituția Prefectului – Județul Mureș - Serviciul Public 

Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor 

Simple 

2019 

10.35 
Elaborarea Planului de perfecționare profesională și fondurile alocate în 

scopul instruirii funcționarilor publici pe anul 2019 
Instituția Prefectului - Județul Mureș 2019 

10.36 

Efectuarea de comunicări către B.C.C.O. Târgu-Mureș referitoare la 

cetățenii români expulzați, extrădați, reținuți, arestați sau condamnați în 

străinătate precum şi a altor informări primite de la Misiunile Diplomatice şi 

Oficiile Consulare ale României în străinătate 

Instituția Prefectului – Județul Mureș - Serviciul Public 

Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor 

Simple  

2019 

10.37 
Derularea activităților Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

Instituția Prefectului – Județul Mureș - Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor 

2019 

10.38 

Elaborarea de comunicate, informări de presă şi precizări şi monitorizarea 

feed-back-ului. 

Întâlniri periodice cu reprezentanţii organizaţiilor patronale, sindicale şi de 

pensionari. 

Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice şi 

asigurarea disponibilităţii tuturor informaţiilor necesare pe pagina web a 

instituţiei. 

Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

10.39 
Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale 
Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

10.40 

Creşterea gradului de implicare a medicilor experţi în aplicarea cu 

rigurozitate a normelor procedurale și criteriilor medicale pentru stabilirea 

gradului de invaliditate. 

Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

10.41 

Crearea de conturi online pentru utilizatorii portalului. 

Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a asiguraţilor, în 

legătură cu beneficiile creări şi exploatării conturilor individuale online.  

Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

10.42 
Transmiterea, la solicitarea Casei Naționale de Pensii Publice, de propuneri 

de modificare a legislaţiei în fapt și în drept. 
Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

10.43 

Instrumentarea, în termenul legal, a cererilor primite în aplicarea 

regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și 

a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte. 

Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

10.44 
Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale autorităţilor 

competente, în vederea identificării cazurilor de incompatibilitate. 
Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

10.45 
Actualizarea operaţiunilor specifice sistemului de control managerial 

(proceduri, riscuri, etc.). 
Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

10.46 

Dimensionarea corectă a necesarului lunar de fonduri pentru plata tuturor 

prestaţiilor interne și externe, suportate din BASS și BS și fondul de 

accidente și boli profesionale. 

Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 

10.47 
Analiza periodică a tuturor cheltuielilor de funcționare pentru a se asigura 

utilizarea judicioasă a fondurilor alocate. 
Casa Județeană de Pensii Mureș Permanent 
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10.48 Delegarea de gestiune a serviciului de transport public local Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

10.49 Desemnarea operatorului de salubrizare stradală și deszăpezire Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

11. CAPITOLUL POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURALĂ 

 Îmbunătăţiri funciare 

 Acțiuni: 

11.1 

Intretinerea amenajărilor de desecare-drenaj și combaterea eroziunii 

solului./ Distrugerea vegetației acvatice ierboase și lemnoase. Decolmatări 

canale. Deblocarea canalelor și construcții hidrotehnice pentru asigurarea 

scurgerii apei. Intretinere cantoane exploatare. Întretinere pe amenajarile 

Desecare Comlod zona  Crăiești Șincai CES Comlod zona Crăiești Mădăraș 

și Desecare Valea Cerghid. 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Mureş-Oltul 

Superior  

Unitatea de administrare Mureş 

31.12.2019 

11.2 

Repararea amenajărilor de desecare-drenaj și combaterea eroziunii solului./ 

Decolmatări canale si debusee. 

Reparații construcții hidrotehnice 

Reparații Cantoane. 

Pentru anul 2019 s-au solicitat fonduri de la bugetul de stat pentru reparații 

pe urmatoarele amenajari: Desecare Pârâul Voiniceni,  Desecare Valea Băii 

si CES Comlod zona Iclănzel. 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Mureş-Oltul 

Superior  

Unitatea de administrare Mureş 

31.12.2019 

11.3 

Reabilitarea si extinderea suprafetelor amenajate cu lucrări de desecare 

gravitațională, combaterea eroziunii solului și irigații prin elaborarea de 

note conceptuale. 

Execuția de canale, debusee, construcții hidrotehnice, drumuri de 

exploatare, plantații silvice antierozionale. 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Mureş-Oltul 

Superior  

Unitatea de administrare Mureş 

31.12.2019 

11.4 

Eliberarea de avize/acorduri pentru scoaterea din circuitul agricol. 

Verificări în teren a respectarii cadrului legal pentru realizarea de 

construcții noi. 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Mureş-Oltul 

Superior  

Unitatea de administrare Mureş 

Permanent 

11.5 

Evaluarea la fața locului a situațiilor de urgență apărute pe raza 

localităților din județul Mureș și propunerea de soluții pentru diminuarea 

sau eliminarea efectelor fenomenelor apărute 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Mureş-Oltul 

Superior  

Unitatea de administrare Mureş 

Permanent 

11.6 

Identificare de terenuri neproductive în vederea redării in circuit agricol 

pentru compensarea suprafetelor scoase definitiv din circuitul agricol, în 

vederea executării de noi construcții. 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Mureş-Oltul 

Superior  

Unitatea de administrare Mureş 

Permanent 

I. 
Măsura: 
Acordarea în timp util a subvenţiilor pentru agricultură  

 Acțiuni: 

11.7 
Efectuarea inspectiei de stat in exploatatiile cuprinse la Registrele 

genealogice acreditate. 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Permanent 

11.8 
Avizarea adeverintelor eliberate de registrul genealogic pentru beneficiarii 

sprijinului cuplat în zootehnie. 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș 01 martie -15 mai 2019 

11.9 
Efectuarea controlului la fața locului pentru cererile unice de plată 

eșantionate la controlul pe teren în zootehnie. 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș 01 iulie -01 octombrie 2019 

11.10 
Finalizarea acțiunii de control-metoda teledetecție aferentă cererilor unice 

C2018 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 

Termenele vor fi stabilite de APIA - 

Aparat Central, în conformitate cu 
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graficul de activități pentru Campania 

2019,  în funcție  de modificările 

legislative și în funcție de Regulamentele 

Europene de aplicare a noului PNDR  

2014-2020 

11.11 

Preluarea rezultatelor eșantionului de control în Eagle 2018, în vederea 

finalizării controalelor administrative cu autorizarea efectivă la plată a 

cererilor unice aferente C2018 pe toate schemele de plată, atât sector 

vegetal cât și sector zootehnic și preluarea pe liste de plată + transfer în 

contabilitate 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 

Termenele vor fi stabilite de APIA - 

Aparat Central, în conformitate cu 

graficul de activități pentru Campania 

2019,  în funcție  de modificările 

legislative și în funcție de Regulamentele 

Europene de aplicare a noului PNDR  

2014-2020 

11.12 
Programarea fermierilor în vederea depunerii cererilor unice de plată 

C2019 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș, UAT-urile din județul Mureș 
28.02.2019 

11.13 
Primirea cererilor unice de plată C2019, înregistrarea, operarea și 

verificarea acestora 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
01.03.2019-15.05.2019 

11.14 Controlul preliminar al cererilor unice C2019 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 

În termen de maximum 35 de zile 

calendaristice după data-limită a 

depunerii cererii unice de plată, fermierul 

notificat de APIA poate modifica cererea 

unică de plată în aplicația IPA online, 

fără penalităţi, conform legislației 

aplicabile cu privire la controlul 

preliminar 

11.15 

Controlul pe teren a blocurilor fizice, în vederea actualizării LPIS, urmarea 

a observațiilor făcute de fermieri la depunerea cererii, formulate în anexa 

17; 

Predarea documentației către compartimentul LPIS în vederea actualizării 

blocurilor fizice conform datelor din teren, și postarea pe FTP 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
01.03.2019-10.06.2019 

11.16 Verificarea pe teren a exploatațiilor din eșantionul de control C2019 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
01.07.2019 – 01.10.2019 

11.17 Autorizarea la plată în avans a cererilor unice C2019 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
16.10.2019 – 30.11.2019 

11.18 Autorizarea la plată regulară a cererilor unice de plată C2019 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
01.12.2019 – 31.03.2020 

11.19 
Emiterea și înregistrarea titlurilor de creanță de constatare debitelor; 

Urmărirea și recuperarea debitelor naționale și europene; 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
Zilnic 

11.20 
Vizarea  carnetelor de rentier conform Legii 247/2005, a Ordinului 

1272/26.503/2005 și a OUG 17/2010 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
01.03.2019 – 31.08.2019 

11.21 

Primirea, verificarea administrativă, aprobarea/autorizarea la plată a 

cererilor inițiale/cererilor de plată pentru acordarea sprijinului financiar 

pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale și 

de întocmire și menținere a registrelor genealogice ale raselor de animale, 

conform HG 1179/2014 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
Lunar 

11.22 

Primirea, verificarea administrativă, aprobarea/autorizarea la plată a 

cererilor de plata pentru anul 2017 pentru acordarea sprijinului financiar 

prin rambursarea diferenței de acciză pentru motorina utilizată in 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
Trimestrial 
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agricultură conform HG 1174/2014 și OMADR 1727/2015 

11.23 

Primirea, verificarea administrativă, aprobarea/autorizarea la  plata a 

cererilor de plata/deconturilor justificative în vederea implementării Măsurii 

delegate 2.1.5. plăti în favoarea bunăstării animalelor pachet a) - porcine, 

pachet b) – păsări 

Masura M14-Bunăstarea animalelor 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
Trimestrial 

11.24 

Implementarea Programului Național Apicol și gestionarea cererilor de 

plată în vederea acordării sprijinului financiar pentru acțiunile de 

îmbunătățire a condițiilor de producţie și comercializare a produselor 

apicole, conform HG 1050/2013 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 

Termenele vor fi stabilite de APIA - 

Aparat Central 

11.25 
Implementarea Programului de distribuție a laptelui și a produselor lactate 

în instituţiile şcolare, conform HG 1628/2008 și OUG 67/2013 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
Semestrial 

11.26 

Primirea, verificarea cererilor de acord prealabil pentru anul 2020 pentru 

acordarea sprijinului financiar prin rambursarea diferenței de acciză pentru 

motorina utilizată în agricultură conform HG 1174/2014 și OMADR 

1727/2015 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș 
01.12.2019 – 31.12.2019 

11.27 Control in teren la exploatațiile cuprinse în eșantion APIA 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
30.09.2019 

II. 
Măsura: 
Refacerea și extinderea sistemului de irigații 

II.1 
Submăsura: 

Apa gratuită până la stația de punere sub presiune 

 Acțiuni: 

11.28 

Promovarea programului exploatațiilor agricole care dețin terenuri în 

amenajările de îmbunătățiri funciare; 

Înființarea organizațiilor de imbunătățiri funciare; 

Înființarea organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații 

Extinderea suprafețelor agricole pentru irigații 

Verificarea documentațiilor OIF şi FOIF și raportarea la OROIF – MADR  

raportul de verificare 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș,  Agenţia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala teritorială 

de îmbunătăţiri funciare Mureş-Oltul Superior  

Unitatea de administrare Mureş, Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale   

Trimestrial 

 

 

Anual 

III. 
Măsura: 
Program de stimulare a producţiei vegetale, zootehnice şi a acvaculturii  

III.1 
Submăsura: 

Beneficiari: societăți din agricultură, zootehnie si acvacultură producătoare de produse destinate pieței interne și externe. 

 Acțiuni:   

11.29 

Promovarea celor mai moderne tehnologii pentru creşterea producţiilor 

medii şi totale la hectar şi cap de animal; 

Desfăşurarea de activităţi de informare privind măsurile de sprijin cu 

fonduri UE şi bugetul naţional 

Informarea producătorilor cu privire la obligația afișării etichetei la locul de 

vânzare a pepenilor; 

Informarea privind evoluția pestei porcine clasică și africană; 

Informarea privind acțiunile de prevenire a apariției virusului pestei micilor 

rumegătoare; 

Implementarea prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii 

ambrozia; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 
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Oferirea de asistență tehnică de specialitate pentru cultivarea culturilor 

energetice pentru producerea de biodisel, biogaz, bioetanol, peleți, brichete, 

biomasă, sau alte surse de energie regenerabilă pentru producerea de 

energie termică și electrică, culturilor de cânepă și mac, plante modificate 

genetic. 

11.30 

Sprijinirea înfiinţării asociaţiilor profesionale de profil, cooperativelor 

agricole, grupurilor de producători, organizațiilor de producători; 

Asigurarea îndeplinirii procedurii de acordare a avizului de 

recunoaştere/respingere în cazul organizaţiilor de producători 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Lunar 

11.31 
Eliberarea avizelor consultative în vederea emiterii atestatelor de 

producător persoanelor fizice; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, asociații 

de producători 
Zilnic 

11.32 

Eliberarea autorizaţiilor pentru spaţiile de depozitare a cerealelor, 

verificarea condiţiilor tehnice care trebuie îndeplinite, înregistrarea 

documentaţiilor şi autorizaţiilor; 

Eliberarea certificatelor de abilitare pentru îngrăşămintele din import şi 

monitorizarea acestora; 

Eliberarea certificatelor de origine pentru biomasa provenită din culturi 

energetice 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Anual 

11.33 

Participarea în cadrul Comitetelor locale/judeţene pentru situaţii de urgenţă 

la întocmirea proceselor verbale de constatare a pagubelor produse de 

fenomenele meteorologice nefavorabile 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al 

Județului Mureș, Primării, Instituția Prefectului-Județul 

Mureș 

La producerea fenomenelor meteorologice 

nefavorabile 

III.2 
Submăsura: 

Creșterea producţiei și calității acesteia 

 Acțiuni: 

11.34 

Înfiinţarea de noi plantaţii viticole  şi defrişarea celor aflate în declin – 

acordarea autorizaţiilor de plantare, avizarea declaraţiilor de defrişare, 

avizarea cererilor de transfer al dreptului de replantare, aprobare drepturi 

individuale de plantare/replantare a viţei de vie cu struguri de vin nobil, 

avizarea cererilor de modificare a parcelelor de viţă de vie înscrise în 

Registrul Plantaţiilor Viticole  ( RPV)  

Avizarea declaraţiilor de recoltă, producţie şi stocuri a produselor 

vitivinicole;                                                                

Autorizarea spaţiilor pentru comercializarea vinului vrac;  

Eliberarea carnetelor de viticultor producătorilor care comercializează 

struguri de vin şi deţin cel puţin 0,50 ha viţă de vie cu soiuri nobile înscrise 

în RPV; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Trimestrial/ Semestrial 

11.35 

Implementarea şi derularea programelor de restructurare/reconversie a 

plantaţiilor viticole – verificarea planurilor individuale, recepţia cantitativă 

şi calitativă a lucrărilor; 

Colaborarea cu APIA în vederea derulării măsurilor de sprijin 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Termen prevăzut în actul normativ 

11.36 

Eliberarea deciziilor pentru scoaterea definitivă/temporară a terenurilor din 

circuitul agricol,  

Aprobarea documentaţiilor privind redarea și introducerea în circuitul 

agricol al terenurilor scoase temporar sau altor terenuri; 

Întocmirea notei de calcul pentru tariful datorat conform legii la Fondul de 

ameliorare al fondului funciar,  

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, Agenţia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare- Unitatea de 

Administrare Mures a Filialei Teritoriale de 

Îmbunătăţiri Funciare Mureş-Oltul Superior, Oficiul de 

Studii Pedologice și Agrochimice Mureș, Consiliul 

Județean Mureș, consilii locale 

La solicitarea beneficiarilor – termene 

prevăzute în actele normative 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro
https://ms.prefectura.mai.gov.ro/


35 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211, int. 1121/fax: 0265-264814 
E-mail:deconcentrate@prefecturamures.ro , web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 

 

Aprobarea documentaţiilor privind schimbarea categoriei de folosinţă a 

terenurilor, 

Aprobarea documentaţiilor privind recuperarea de pajişti,  

Verificarea documentaţiilor în vederea eliberării avizului privind clasa de 

calitate pe bază de studii urbanistice de Plan Urbanistic General/Plan 

Urbanistic Zonal;                        

Avizarea documentaţiilor privind vânzarea de terenuri agricole situate în 

extravilan; 

Monitorizare sol-teren prin elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice, 

avizarea şi decontarea documentaţiilor  

11.37 

Întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale 

Verificarea şi avizarea amenajamentelor pastorale pentru pajiştile 

permanente aprobate de consiliile locale 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, Oficiul de 

Studii Pedologice și Agrochimice Mureș, consilii locale   
Săptămânal 

11.38 Completarea machetei cu date statistice aferente sectorului vitivinicol Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Anual 

11.39 

Prelucrarea datele cu privire la preţurile produselor agricole de pe piaţă şi 

propunerea de preţuri medii ale produselor agricole care se transmit la 

Consiliul Județean / transmiterea datelor la MADR/prelucrarea informaţiilor 

de preţ pentru legume fructe  

Propunerea normei de venit şi transmiterea la ANAF 

Furnizarea de informaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră- sectorul 

agricultura 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Săptămănal/ Lunar/ Anual 

11.40 

Instituirea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi 

Alimentare –SIPPAA- colectarea, prelucrarea şi monitorizarea preţurilor 

din pieţe, târguri, oboare şi agenți economici,  

Verificarea şi centralizarea situaţiilor statistice AGR 2A, AGR 2B- Suprafaţa 

recoltată şi producţii obţinute, aplicarea îngrăşămintelor, pesticidelor, 

înfiinţări de plantaţii pomicole şi viticole,  

Inventarierea parcului de tractoare şi maşini agricole 

Culegerea, prelucrarea şi transmiterea datelor statistice privind stocurile 

cantitative de cereale, oleaginoase 

Transmiterea trimestrială a  cercetării statistice Conturi economice, 

Întocmirea rapoartelor şi situaţiilor sinteză 

Estimarea producţilor agricole conform graficelor Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale; starea de vegetaţie a culturilor agricole 

Întocmirea anuală a Balanței suprafetelor arabile şi Programului producţiei 

agricole 

 Realizarea situaţiei operative privind stadiul lucrărilor agricole,  

Instituirea la nivel naţional a Reţelei de Informaţii Contabile Agricole – 

inventarierea exploataţiilor agricole la nivel de judeţ  - RICA 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Săptămânal/Semestrial/Anual 

11.41 

Situaţia Statistică a Terenurilor – pe categorii de proprietari şi folosinţă, - 

colectarea şi prelucrarea şi transmiterea datelor operative privind lucrările 

agricole, 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, consilii 

locale 
Anual 

11.42 

Întocmirea rapoartelor lunare privind efectivele de animale şi a producţiilor 

animaliere realizate şi procesate – AGR 6ª 

Acordarea de coduri de identificare ferme producătoare de ouă pentru 

comercializare 

-informaţii de preţ privind carnea de pasăre, carnea de ovine şi ouă de 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Săptămânal 
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consum, carnea de bovine  

11.43 

Verificarea documentaţiilor şi eliberarea autorizaţiilor pentru înfiinţarea de 

noi plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi, căpşuni și dud; 

Eliberarea de  autorizaţii pentru defrişarea  plantaţiilor pomicole aflate în 

declin şi tăieri de nuci din categoria pomilor răzleţi; 

Implementarea programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor 

pomicole prin PNDR 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

 

 

La solicitare 

 

III.3 
Submăsura: 

Sporirea volumului de marfă destinată pieței interne si externe, cu impact pozitiv asupra produsului intern brut si a cresterii veniturilor la bugetul de stat 

 Acțiuni: 

11.44 

Eliberarea autorizaţilor pentru cultivarea de plante modificate genetic şi 

plante ce conţin substanțe stupefiante și psihotrope; 

Înregistrarea declarațiilor de livrare plante medicinale; 

Înregistrarea contractelor si declaraţiilor de livrare plante medicinale,  

Înregistrarea contractelor de cultură pentru tutun şi vizarea declaraţiilor de 

livrare tutun brut,                         

Înregistrarea şi vizarea contractelor de producere, livrare şi plată a 

rădăcinilor de sfeclă de zahăr,  

Înregistrarea contractelor de cultură hamei şi vizarea proceselor verbale de 

producţie,  

Asigurarea asistenţei de specialitate autorităţilor locale pentru elaborarea 

Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 

surse agricole 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, consilii 

locale 
Anual 

IV. 
Măsura: 
Programe multianuale de susţinere pentru produse deficitare 

 Acțiuni: 

11.45 

Participarea în comisia mixtă în vederea încadrării animalelor în standardul 

rasei. 

Eliberarea adeverințelor în vederea înscrierii acestora în secțiunea 

secundară a registrului genealogic. 

Oficiul Județean de Zootehnie Mureș 
 

Permanent 

11.46 

Autorizarea /reautorizarea fermelor de reproducție suine și centrelor de 

colectare, prelucrare, depozitare și comercializare a materialului seminal de 

vier.  

Oficiul Județean de Zootehnie Mureș 

Anual 

Conform deciziei Agenției Naționale 

pentru Zootehnie 

11.47 
Autorizarea /reautorizarea fermelor de reproducție avicole și a stațiilor de 

incubație 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș 

Anual 

Conform deciziei Agenției Naționale 

pentru Zootehnie 

11.48 
Efectuarea inspecției la Asociațiile acreditate pentru efectuarea controlului 

oficial la lână. 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș 

Anual 

Conform deciziei Agenției Naționale 

pentru Zootehnie 

11.49 
Efectuarea inspecției de stat la Asociațiile acreditate pentru efectuarea 

controlului oficial lapte si carne   
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș 

Anual 

Conform deciziei Agenției Naționale 

pentru Zootehnie 

11.50 Efectuarea inspecției de stat în exploatațiile înscrise în controlul oficial. Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Permanent conform graficului de inspectie 

11.51 
Efectuarea inspecției în cadrul centrelor de depozitare și comercializare a 

materialului seminal congelat MSC. 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș 

Anual 

Conform deciziei Agenției Naționale 

pentru Zootehnie 
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11.52 
Evaluarea activității desfășurate de prestatorii de servicii IA (Însămânțări 

Artificiale). 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș 

Anual 

Conform deciziei Agenției Naționale 

pentru Zootehnie 

11.53 
Autorizarea/reautorizarea reproducătorilor MN (Montă Naturală) și a 

punctelor de MN. 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Permanent 

11.54 Efectuarea inspecției de stat în exploatațiile înscrise în controlul oficial Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Permanent conform graficului de inspecție 

11.55 

Identificarea potenţialilor beneficiari ai programului tomate  

Identificarea potențialilor beneficiari ai programului usturoi 

Înregistrarea cererilor, verificarea documentelor, culturii şi aprobarea 

sumelor 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Anual 

11.56 
Controale în exploatațiile cu suine și aplicarea Programelor de 

supraveghere pentru Pesta Porcină Clasică și Africană 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

11.57 
Autorizarea exploatațiilor de suine, verificarea acestora și aplicarea 

Programelor de supraveghere pentru Pesta Porcină Clasică și Africană  

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

11.58 

Autorizarea exploatațiilor de păsări, verificarea acestora și aplicarea 

Programelor de supraveghere pentru Influența Aviară și Salmonelozele 

Aviare 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

11.59 Autorizarea și verificarea bazinelor piscicole 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

11.60 
Înregistrarea sau autorizarea exploatațiilor de bovine/bubaline și verificarea 

acestora, precum și a exploatațiilor necomerciale cu bovine 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

V. 
Măsura: 
Creșterea absorbției fondurilor europene 

 Acțiuni: 

11.61 

Participarea la evenimente publice de profil – prezentări şi dezbateri în 

vederea identificării şi eliminării lacunelor în sistemul de implementare a 

fondurilor europene 

Oficiul Județean Pentru Finanțarea Investițiilor     

Rurale Mureș 
Permanent 

11.62 

Participarea la acţiuni de informare, promovare, prezentarea oportunităţilor 

şi modalităţilor de a dezvolta mediul rural prin creşterea rolului  grupurilor 

de acţiune locală 

Oficiul Județean Pentru Finanțarea Investițiilor     

Rurale Mureș, Asociații de profil  
Permanent 

11.63 

Organizarea de Sesiuni de dezbatere publică având ca temă simplificarea 

cadrului normativ de accesare a Fondurilor europene prin PNDR, 

identificarea de noi soluţii pentru fiecare masură de finanţare care să 

conducă la atingerea unui grad de absorbţie maxim al fondurilor europene 

din PNDR 2014-2020. 

Oficiul Județean Pentru Finanțarea Investițiilor     

Rurale Mureș 

Conform  calendarului de  lansare a 

programelor 

11.64 

Promovarea legislaţiei comunitare şi naţionale prin întâlniri, dezbateri, 

informări electronice, e-mailuri, CD, DVD, pliante, mass media; 

Aplicarea de scheme eficiente de finanţare a agriculturii pentru accesarea 

fondurilor europene şi asigurarea cofinanţării de la bugetul de stat  - 

accesare de fonduri în cadrul Programului FEADR şi Schema de stat 

N578/2009 - eliberare adeverinţe conform Ghid – Măsura 123- Creşterea 

valorii adăugate a produselor agricole; 

Transmiterea de informaţii celor 11 GAL – Grupuri de Acţiune Locală – 

promovare Măsura 431.1 – Construcţie parteneriat public privat; 

Revigorarea şi dezvoltarea zonei montane – promovare Măsura 211 – 

Sprijin pentru zona montană defavorizată; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, GALURI Săptămânal 
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- Plăţi de agromediu – promovare Măsura 214; 

Înfiinţarea grupurilor de producători – promovare Măsura 142; 

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru producătorii agricoli din bugetul 

naţional - înregistrarea şi verificarea documentaţiilor depuse 

VI. 
Măsura: 
Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară 

 Acțiuni:   

11.65 

Elaborare de proiecte în vederea accesării de fonduri europene  prin 

FEADR 

Instalarea tinerilor fermieri 6.1; 

Sprijin pentru  dezvoltarea fermelor mici ;  

Investiții în exploatațiile agricole;   

Asistenţă tehnică de specialitate comunităților din mediul rural 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

VII. 
Măsura: 
Realizarea unui program de pregătire de scurtă durată pentru lucrătorii din agricultură în parteneriat public-privat 

 Acțiuni:   

11.66 

Organizarea de cursuri de calificare producători agricoli;  

cursuri de formare profesională  măsura 111 -beneficiari solicitanti măsura 

141 și 112, cursuri de formare profesionala măsura 11 –  agromediu si 

clima,  masura 10 -agricultura ecologică   

Consiliere și asistență tehnică pentru elaborarea planului de afaceri pentru 

potentiali beneficiari ai fondurilor FEADR 2014-2020 potrivit ghidului 

solicitantului pe submăsurile 6.1,6.3, 4.1; 
 

Proiecte  amenajamente pastorale 
 

Perfecţionarea specialistilor în: 

 •Normele şi cerinţele de ecocondiţionalitate (potrivit manualului de 

proceduri elaborat de APIA);  

•Măsurile PNDR 2014 – 2020;  

•Codul de bune practici agricole;  

•Utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor, schimbări 

climatice; 

•Alte informaţii utile din domeniu de activitate.   

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

VIII. 
Măsura: 
Program de înfiinţare a centrelor de colectare şi procesare pentru legume/fructe şi pentru unele produse de origine animală 

 Acțiuni: 

11.67 

Promovarea programului pentru înființare centre de colectare, depozitare si 

procesare legume-fructe; 

Promovarea înființării de centre de colectare lână; 

Program susținere produse deficitare; 

Programul lâna; 

Program carnea de porc din rase românești 

Program achiziționare abatoare mobile 

Program de sustinere a cultivatorilor de usturoi 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Săptămânal/Lunar 

11.68 Autorizarea și verificarea centrelor de colectare lână și piei Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Permanent 
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Alimentelor Mureș 

IX. 
Măsura: 
Program de încurajare a activităţilor din zona montană 

 Acțiuni: 

11.69 

Promovare program de încurajare activități din zona montană: 

- centre de colectare fructe de pădure; 

 -centre și puncte de sacrificare; 

- amplasare stâni montane; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.70 
Înregistrarea sau autorizarea exploatațiilor de ovine și verificarea acestora, 

precum și a exploatațiilor necomerciale cu ovine 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

11.71 Autorizarea și verificarea centrelor de colectare lapte 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

11.72 Autorizarea si verificarea centrelor de sacrificare a animalelor 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

X. 
Măsura: 
Program naţional de cercetare-dezvoltare 

X.1 

Submăsura: 

Elaborarea unui program naţional de cercetare-dezvoltare agricolă pe perioada 2018 - 2020 în vederea realizării unei strategii integrate care să asigure adaptarea noilor 

tehnologii la condiţiile de producţie din România, vizând în special măsuri privind cercetarea aplicativă, inovarea şi reducerea costurilor de producţie pe fondul sporirii 

randamentului şi calităţii produselor 

 Acțiuni: 

11.73 

Acțiuni de popularizare:  

Acordarea de sprijin producătorilor agricoli; 

Realizarea de acţiuni de popularizare a performanţelor şi noutăţilor din 

domeniul agricol, prin organizarea de târguri, expoziţii de animale, legume 

și flori - locale, zonale, judeţene, loturi demonstrative,   

A) Loturi demonstrative vegetal:Vița de vie, Grâu, Porumb, Floarea soarelui 

Loturi demonstrative în zootehnie: specia ovine, bovine; 

 

B) Târguri , expoziţii, concursuri   

Expo taurine Deda, Expo taurine Sărmașu, Târg de berbeci Gălești, Expo 

legume- Gh. Doja, Expo agrozoo Acățari, Expo apiardeal Sighișoara; 

Târgul cireșelor Brâncovenești; Sărbătoarea mărului Batoș, Festivalul 

magiunului Iara de Mureș, Festivalul rabarbărului Saschiz; Ziua Națională 

a produselor agroalimentare românești din 10 octombrie la Târgu Mureș 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Trimestrial 

11.74 

Elaborări de studii pedologice şi agrochimice pentru Sistemul Naţional şi 

Judeţean de Monitorizare sol-teren în următoarele teritorii administrative: 

- com. Bahnea - faza birou (6.686 ha) 

- com. Viisoara- faza teren (4.021 ha) 

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș, 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
31.12.2019 

11.75 

Realizarea de studii pedologice şi agrochimice in vederea intocmirii planului 

de fertilizare si a măsurilor agropedoameliorative  pentru amenajamente 

pastorale ale suprafetelor de pajiști permanente. 

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș, 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
Permanent 

11.76 
Realizarea de studii pentru determinarea efectelor economice şi ecologice 

ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare precum şi pentru terenurile degradate  
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș Permanent 

11.77 
Realizarea de studii de specialitate privind înfiinţarea plantaţiilor de viţă de 

vie, pomicole şi amenajări legumicole 
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș Permanent 
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11.78 
Realizarea de studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a 

îngrăşămintelor chimice şi a amendamentelor 
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș Permanent 

11.79 
Realizare de studii pedologice şi agrochimice pentru utilizarea corectă a 

dejecţiilor provenite din fermele mari zootehnice 
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș Permanent 

11.80 
Realizarea de studii pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul 

productiv al terenurilor degradate şi poluate  
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș Permanent 

XI. 
Măsura: 
Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale 

XI.1 

Submăsura: 

Elaborarea de reglementări privind încurajarea activităţilor agricole şi nonagricole în scopul garantării veniturilor, menţinerii tradiţiilor, evitarea migraţiei şi asigurarea 

unor produse de calitate destinate, cu preponderenţă, pieţei naţionale 

 Acțiuni: 

11.81 
Înregistrarea, autorizarea și supravegherea activităților din sectorul 

creșterii animalelor și a procesării produselor de origine animală 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

XI.2 
Submăsura: 

Creșterea nivelului producției de produse bio 

 Acțiuni: 

11.82 

Încurajarea agriculturii ecologice – verificarea, înregistrarea şi avizarea 

fişelor de înregistrare în agricultura ecologică a operatorilor care produc, 

procesează, depozitează, comercializează sau importă produse ecologice - 

întocmirea bazei de date statistice privind suprafeţele în conversie şi 

certificate ecologic şi transmiterea centralizatorului la MADR - gestionarea 

registrului electronic Sistem Informatic Integrat pentru Agricultura 

Ecologică (SII -AE ) nr. operatori ecologici; 

Întocmirea de statistici lunare privind suprafeţele în conversie şi certificate 

ecologic; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, 

organisme de inspecții și certificare 

Ianuarie – Iunie/ termene prevăzute în 

actele normative 

XI.3 
Submăsura: 

Promovarea produselor tradiționale 

 Acțiuni: 

11.83 

Monitorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul 

producţiei de produse alimentare, 

Promovarea produselor tradiţionale – înregistrarea şi verificarea 

documentaţiei și a agentului economic pentru acordarea  atestatului de 

produs tradiţional – Ordin 724/2013; 

Promovarea produselor agricole şi alimentare cu Denumire de Origine 

Protejată / Indicaţie Geografică Protejată / Specialităţi Tradiţionale 

Garantate 

Promovarea produselor alimentare – înregistrarea şi verificarea 

documentaţiei şi a agentului economic privind atestarea produselor 

alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti – Ordin nr. 

394/2014 

Promovarea produselor agroalimentare – Produsul montan: verificarea 

documentatiei, întocmirea notei de constatare pentru primirea denumirii 

facultative de produs montan 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
La solicitarea beneficiarilor – termene 

prevăzute în actele normative 

XII. 
Măsura: 
Reforma instituţională a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a instituţiilor din subordine 
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XII.1 
Submăsura: 

Eficientizarea activităţii structurilor aflate în minister şi a instituţiilor din subordine şi coordonarea acestuia 

 Acțiuni: 

11.84 

Inregistrarea, monitorizarea, supravegherea operatorilor economici care 

produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor, în 

vederea continuării activităţii pentru care au fost autorizaţi 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și 

Materialului Săditor Mureș, operatori economici 

înregistrați 

Permanent 

11.85 
Inregistrarea suprafeţelor pentru multiplicare la cererea operatorilor 

economici şi organizarea inspecţiei în câmp 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și 

Materialului Săditor Mureș, operatori economici 

înregistrați 

Permanent 

11.86 
Certificarea oficială  şi verificarea calităţii seminţelor şi a materialului 

săditor prin analize de laborator 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și 

Materialului Săditor Mureș, operatori economici 

înregistrați 

Permanent 

11.87 

Organizarea controlului privind respectarea legislaţiei şi a normelor în 

vigoare de către operatorii economici la comercializarea seminţelor şi 

materialului săditor 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și 

Materialului Săditor Mureș, operatori economici 

înregistrați 

Permanent 

XIII. 
Măsura: 
Programul mierea în şcoli 

 Acțiuni: 

11.88 
Înregistrarea sau autorizarea exploatațiilor apicole precum și a centrelor de 

colectare și procesare miere 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș 
Permanent 

XIV. 
Măsura: 
Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol 

XIV.1 
Submăsura: 

Revizuirea legislaţiei din agricultură 

 Acțiuni: 

11.89 

Verificarea pe baza tematicilor aprobate de conducerea MADR, a activității 

desfasurate, prin urmarirea respectării legislației naționale și comunitare de 

către operatorii economici înscriși în sistemul de agricultură ecologică (AE) 

și de către organismele de inspectie si certificare (OIC), aprobate de MADR 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.90 

Verificarea activității organismelor de inspecție si certificare prin inspecția 

pe teren a operatorilor aflati sub contract cu organismul respectiv avându-se 

in vedere urmatoarele: 

Verificarea pe teren a respectării de catre organismele de inspectie si 

certificare a cerintelor minime de control cuprinse in Regulamentul (CE) nr. 

889/2008 al Comisiei; 

Verificarea obiectivității inspecțiilor efectuate de organismele de inspecție si 

certificare; 

Verificarea eficienței activității organismelor de inspectie si certificare; 

Identificarea eventualelor nereguli sau încălcări în activitatea de inspectie 

desfasurată de organismele de inspecție și certificare la operatorii aflați sub 

contract; 

Informarea structurii responsabile în domeniul inspecțiilor tehnice din 

cadrul MADR privind neconformitățile constatate; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.91 

Verificarea respectării Legii nr.18/1991 republicată cu modificările și 

completările ulterioare 

- verificarea schimbării categoriei de folosință a terenurilor agricole fără 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 
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aprobările legale; 

- verificarea amplasării obiectivelor de investiții pe terenurile agricole fără 

aprobările prevăzute de legislație; 

- verificarea modului de utilizare a terenurilor agricole 

XIV.2 
Submăsura: 

Îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare 

 Acțiuni: 

11.92 

Verificarea respectării prevederilor HG nr. 1904/2006 privind iodarea 

universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale și 

utilizării ei de către producătorii de pâine și produse de panificație 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.93 

Verificarea legalității utilizării atestatului și a logoului de produs traditional 

conform OM nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale și 

conform Ordinului nr. 394/2014- rețete consacrate românești 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.94 

Verificarea respectării regimului de marcare, ambalare și comercializare a 

ouălor la producători, ambalatori și la unitățile de desfacere cu amănuntul 

conform Regulamentelor CE  a OM nr. 461/2004 și HG nr. 415/2004 privind 

regimul de comercializare a ouălor 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.95 

Verificarea modului în care se respectă reglementările în vigoare privind 

livrarea, transportul, achiziționarea și depozitarea produselor cerealiere 

conform OUG 12/2006 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.96 
Realizarea controlului de conformitate pentru fructele si legumele proaspete, 

destinate exportului sau provenite din import 
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.97 

Realizarea controlului de conformitate privind respectarea standardelor de 

comercializare,sub aspectul modului de sortare, ambalare, etichetare și 

depozitare a fructelor si legumelor proaspete 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.98 

Realizarea controlului privind respectarea legislatiei specifice în piețele 

agroalimentare de către producători, persoane juridice, administrații piețe si 

primării- Legea 145/2014 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.99 

Realizarea campaniei de informare si medietizare a legislației nationale si 

comunitare in domeniul organismelor modificate genetic (OMG); 

Inventarierea suprafețelor cultivate cu plante modificate genetic si soia 

conventională; 

Realizarea de teste pe frunzele de soia în câmp pentru stabilirea gradului de 

impurificare cu OMG 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Lunar 

 

Iunie-August 

 

August-Septembrie 

11.100 

Verificarea prin sondaj a respectării conformității îngrășămintelor chimice, 

care se produc, depoziteaza și comercializează în România 

Verificarea  conformității îngrășamintelor din țări terțe, a documentelor care 

au stat la introducerea lor pe piață 

Urmărirea trasabilității pe întreaga durată de punere pe piață a 

îngrășămintelor 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.101 
Verificarea respectării Legii nr.339/2005, privind regimul plantelor, 

substanțelor și  preparatelor stupefiante si psihotrope (mac si cânepă) 
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș August 

11.102 

Verificarea suprafetelor declarate, destinate cultivării tutunului la 

cultivatorii de tutun, conform cererilor de plată pe suprafață depuse la APIA, 

precum si verificarea densității, astfel ca la recoltare sa se asigure o 

densitate medie de cel putin 2 plante/mp. 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Septembrie 

XIV.3 Submăsura: 
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Realizarea unui sistem unitar de monitorizare a produselor intrate pe piaţa de consum care să facă posibilă eliminarea din "faşă" a produselor contrafăcute sau 

neconforme care pot afecta sănătatea consumatorului 

 Acțiuni: 

11.103 

Controlul privind completarea la zi a datelor din registrele de evidenţă a 

produselor vitivinicole: -intrări/ieşiri, pentru produsele vitivinicole vrac; -

practici şi tratamente oenologice; -îmbuteliere, conform prevederilor art. 7, 

alin. (1), (2), (3), (4) din Ordinul MADR nr. 234/2004. 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Trimestrial 

11.104 

Controlul privind calitatea, provenienţa, autenticitatea şi naturaleţea 

vinurilor, a vinurilor varietale, a vinurilor cu indicaţie geografică (IG) şi a 

vinurilor cu denumire de origine controlată la producătorii de vinuri. 

Verificarea cantităţilor de vinuri atestate ca vinuri DOC şi IG, existenţa 

documentelor de atestare privind cantităţile certificate pentru 

comercializare, aflate în stoc şi livrate, în corelaţie cu suprafeţele autorizate 

în cultură şi cantităţile de struguri realizate pe aceste suprafeţe. 

Prelevarea de probe din produse vinicole controlate la care există 

suspiciunea ca fiind necorespunzătoare din punct de vedere calitativ şi 

trimiterea spre analiză la laboratorul autorizat pentru controlul calităţii şi 

igienei vinului. 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Lunar 

11.105 

Monitorizarea întreţinerii plantaţiilor de viţă de vie pentru vin înfiinţate cu 

fonduri de la UE, respectarea tehnologiei de cultură, valorificarea 

superioară a producţiei de struguri şi prevenirea abandonului 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Anual 

12. CAPITOLUL POLITICI DE MEDIU. APE ŞI PĂDURI 

 Asigurarea unui management durabil al apelor 
 Acțiuni: 

12.1 

Verificarea instalaţiilor de tratare a apelor uzate menajere existente şi a 

celor noi puse în funcţiune  şi verificarea respectării prevederilor legale 

referitoare la managementul nămolurilor provenite din staţiile de epurare a 

apelor menajere. 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 
2019 

I. 
Măsura: 
Politica în domeniul gestionării deşeurilor 

 Acțiuni: 

12.2 
Urmarirea respectarii prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul 

deseurilor 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 
2019 

12.3 

Controale privind verificarea realizării obligaţiilor de mediu privind 

închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii depozitelor 

neconforme clasa „b” şi depozite industriale, care şi-au sistat activitatea 

conform calendarului prevăzut în anexa 5 la HG nr. 349/2005. 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 
2019 

12.4 

Efectuarea de controale la admninistratiile publice locale pentru verificarea 

modului de aplicare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, gestiunii 

deseurilor si starii de salubritate 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 
2019 

12.5 
Monitorizarea realizării măsurilor stabilite în Planul Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Anual 

12.6 Monitorizarea reducerii cantităţilor de deşeuri biodegradabil depozitate Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Anual 

12.7 

Monitorizarea respectării măsurilor de eliminare a echipamentelor cu 

conţinut de PCB prevăzute în planurile  întocmite de către agenţii economici, 

precum şi verificarea amplasamentelor spaţiilor de depozitare a 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Anual 
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condensatorilor cu PCB scoşi din uz 

12.8 
Monitorizarea activităţii de eliminare deşeuri medicale cu respectarea 

condiţiilor impuse pentru transport şi colectare 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Semestrial 

12.9 

Monitorizarea agenţilor economici producători de echipamente electrice şi 

electronice şi a punctelor de colectare a deşeurile de echipamente electrice 

şi electronice   

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Anual 

12.10 
Monitorizarea  activităţii punctelor de colectare/tratare a vehiculelor scoase 

din uz 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Lunar 

12.11 

Monitorizarea bazei de date din judeţul Mureş, privind producătorii de 

ambalaje de desfacere, producătorii de produse ambalate şi deşeuri de 

ambalaje gestionate   

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Anual 

12.12 
Monitorizarea agenţilor economici din judeţ privind activitatea  de colectare 

şi valorificare a  deşeurilor de baterii si acumulatori 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Anual 

12.13 

Monitorizarea cantităţilor de nămoluri produse de staţiile de epurarea a 

apelor menajere şi industriale şi raportarea acestora pentru realizarea bazei 

de date  anuale 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Anual 

12.14 

Monitorizarea agenţilor economici producători, generatori şi colectori de 

uleiuri uzate; şi realizarea bazelor de date privind cantităţilor de uleiuri 

uzate colectate şi valorificate/eliminate 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Semestrial 

12.15 
Monitorizarea respectării condiţiilor legislative privind transportul 

deşeurilor  periculoase 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Permanent 

12.16 

Inventarierea agenţilor economici importatori, producători şi utilizatori de 

substanţe şi preparate chimice periculoase si monitorizarea bazei de date din 

SIM  

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Anual 

12.17 
Sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul municipiului Târgu 

Mureş 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

12.18 Achiziție containere subterane Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2021 

II. 
Măsura: 
Program pentru gestionarea siturilor contaminate 

II.1 
Submăsura: 

Decontaminarea şi ecologizarea siturilor poluate istoric 

 Acțiuni: 

12.19 
Monitorizarea măsurilor de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate 

istoric 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Permanent 

12.20 

Măsuri de decontaminare și ecologizare "Iaz Batal" - “Fazarea proiectului 

Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureș” – proiect 

finanţat din fonduri nerambursabile 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2017-2020 

III. 
Măsura: 
Program pentru protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii 

 Acțiuni: 

12.21 

Verificarea respectării obligaţilor legale în ariile naturale protejate, situri 

Natura 2000 - Consilii locale/Primării, persoane fizice şi juridice, 

administratori/custozi 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 
2019 

12.22 Acţiuni de verificare a modului de exploatare şi extracţie agregate minerale. 
Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 
2019 
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12.23 
Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi 

ecosistemelor 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Anual 

IV. 
Măsura: 
Program pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului 

 Acțiuni: 

12.24 

Urmărirea respectării prevederilor H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea 

schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

în judeţul Mureş 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș,  

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș 

2019 

12.25 

Controale comune cu ISU Mures si APM Mures a obiectivelor aflate sub 

incidenţa Directivei SEVESO, privind controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. Participarea la 

evaluarea, inclusiv la  testarea planurilor interne şi externe de urgenţă, 

pentru obiectivele cu risc major. 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș,   
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș 

2019 

12.26 

Implementarea prevederilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale 

transpusa in legislatia romaneasca prin Legea 278/2013 privind emisiile 

industriale 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș,  

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș 

2019 

12.27 

Supravegherea calităţii aerului pentru indicatorii reglementaţi prin Legea 

104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător prin intermediul staţiilor 

automate de monitorizare a calităţii aerului incluse în reţeaua naţională de 

Monitorizare a Calităţii Aerului 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Permanent 

12.28 

Supravegherea concentraţiei amoniacului în aerul înconjurător, a 

radioactivitatii mediului si a nivelui de zgomot produs de traficul rutier şi 

feroviar în zonele urbane. 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Permanent 

12.29 
Achiziție de autobuze ecologice care să deservească trasportul public de 

călători al municipiului Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2021 

12.30 Modernizare transport public de călători în municipiul Târgu Mureș Primăria Municipiului Târgu Mureș 2018-2020 

12.31 Autobuze noi în system leasing pe trei ani  Primăria Municipiului Târgu Mureș 2018-2019 

12.32 
Transformarea străzilor din zona cu circulatie pietonală intensă-Zona 

Clinicilor- în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2018-2021 

12.33 
Actualizarea hărților strategice de zgomot și revizuirea planului de acțiuni al 

Municipiului Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

12.34 Amenajarea a 2000 locuri de parcare pe canalul Pocloş - SF Primăria Municipiului Târgu Mureș 2018-2020 

V. 
Măsura: 
Program de prevenire şi gestionare a inundaţiilor 

V.1 

Submăsura: 

Realizarea de măsuri structurale de protecţie împotriva riscului la inundaţii, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori reabilitarea 

infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme. Acestea vor include cu prioritate investiţii pentru stocarea/devierea apelor provenite de la 

inundaţii, dar şi regularizări de albii şi consolidări de maluri 

 Acțiuni: 

12.35 
Regularizare râu Târnava Mare pe sectorul Albești - Odorheiul Secuiesc, 

jud. Mureș și Harghita 
Administraţia Bazinală de Apă Mureş Decembrie 2019 

12.36 
Amenajare râu Mureș pentru apărare împotriva inundațiilor pe sectorul Iod-

Răstolița-Borzia 
Administraţia Bazinală de Apă Mureş Decembrie 2019 

12.37 Punere în siguranță a barajului de priză Gurghiu Administraţia Bazinală de Apă Mureş Decembrie 2019 
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12.38 
Regularizare și îndiguire pârâul Cărbunarilor, intravilan localitatea 

Vânători 
Administraţia Bazinală de Apă Mureş Decembrie 2019 

VI. 
Măsura: 
Program pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor 

 Acțiuni: 

12.39 
Acţiuni de verificare a modului de exploatare/ prelucrare a materialului 

lemnos. 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 
2019 

13. CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

I. 
Măsura: 
Asigurarea securităţii energetice naţionale 

 Acțiuni: 

13.1 
Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în localităţi din judeţul 

Mureş 

 Primării din județul Mureș,  S.C.”Electrica Distribuţie 

Transilvania Sud”S.A. – Sucursala Mureş 
În funcție de finanțare 

13.2 
Efectuarea demersurilor pentru înființarea și extinderea reţelei de energie 

electrică în localităţi din judeţul Mureş 

 Primării din județul Mureș,  S.C.”Electrica Distribuţie 

Transilvania Sud”S.A. – Sucursala Mureş 
În funcție de finanțare 

13.3 
Reabilitare termică/eficientizare energetică clădiri în mai multe localităţi din 

judeţul Mureş  
Primării din județul Mureș În funcție de finanțare 

13.4 
Program Multianual privind creșterea performanțelor energetice a 

blocurilor de locuințe derulat în conformitate cu OUG nr. 18/2009 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019-2022 

13.5 

Dezvoltarea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, prin efectuarea de lucrări 

de investiţii şi modernizare în localităţi din judeţul Mureş. 

Lucrări de investiţii programate în anul 2019 = 21 

Lucrări de investiții care se vor finaliza până la 31.12.2019 = 15 

Lucrări de investiţii în derulare la 31.12.2019 = 6 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuție a 

Energiei Electrice Mureș 

2019 

2020 

13.6 

Creşterea gradului de continuitate în alimentarea consumatorilor, prin 

executarea de lucrări de revizii tehnice şi reparaţii în reţelele de distribuţie a 

energiei electrice.  

En. El Nelivrată   =       704,143 MWh 

En. El Distribuită =    1.571.502  MWh 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuție a 

Energiei Electrice Mureș 

2019 

13.7 

Alimentarea cu energie a noi consumatori, prin electrificări rurale și 

extinderi de rețele electrice 

Număr lucrări prognozate pentru extindere de rețea = 4 

(Extinderile de rețea se realizează la solicitarea autorităților locale)  

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuție a 

Energiei Electrice Mureș 

2019 

II. 
Măsura: 
Susţinerea strategică a creşterii ponderii energiei electrice în consumul de energie al României 

 Acțiuni: 

13.8 

Lucrări de reabilitare iluminat public şi construcţii canalizaţii reţele 

subterane de transfer de informaţie în colaborare cu SC Electrica SA,  pe 

străzile Liviu Rebreanu (parţial), str. Rodnei (parţial) 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

13.9 

Mentenanţă SIP (Sistemul de Iluminat Public)  prin lucrări de  reparaţii 

curente, de revizii periodice şi de remedieri ale defecţiunilor apărute 

accidental, dispecerizarea reclamaţiilor şi remedierea în timp util a 

defecţiunilor 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

13.10 
Servicii şi lucrări în domeniul energetic (obiect principal de activitate 

executarea de servicii specializate de întreţinere,  reparaţii  şi de execuţie ale 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 
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instalaţiilor electrice,  menţinerea în funcţiune, monitorizarea şi gestionarea 

funcţionării acestora.)  

13.11 

Iluminat arhitectural la obiectivele:                                                                                          

- Catedrala Înălţarea Domnului, Catedrala Bun Vestire, Parohia Romano 

Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Mun. Târgu 

Mureş   

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

13.12 
Înfiinţarea şi delegarea  gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Mun. 

Târgu Mureş 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

13.13 
Elaborarea documentaţiei în vederea demarării procedurilor  de achiziţie 

pentru  Acord Cadru (Iluminat Public, Servicii şi Lucrări Energetice).    
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

13.14 
Studiu de soluţie şi SF pentru Racorduri electrice staţii de încărcare 

autobuze electrice. 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

13.15 
Audit Energetic, Luminotehnic şi întocmirea unei baze de date şi a unei hărţi 

interactive pentru Iluminatul Public al Mun. Târgu Mureş.  
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

13.16 
Întocmire Program De Îmbunătăţire a Eficienţei  Energetice PIEE la nivelul 

Mun. Târgu Mureş conform Legii 121/2014.  
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

14. CAPITOLUL POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

I. 
Măsura: 
Transportul rutier 

I.1 
Submăsura: 

Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier 

 Acțiuni: 

14.1 

Reabilitare/modernizare drumuri, asfaltare și modernizare străzi în mai 

multe localităţi din mediul urban: Sighișoara, Târnăveni, Sărmașu, Sovata, 

Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni, Iernut 

Primăriile nominalizate În funcție de finanțare 

14.2 
Construire/reabilitare/modernizare poduri în municipiile Sighișoara și 

Târnăveni  
Primăriile nominalizate În funcție de finanțare 

14.3 
Lucrări de intervenţii şi reparaţii străzi, trotuare, parcări şi lucrări edilitare 

( apă-canal) în Municipiul Tg. Mureş -Acord cadru- 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2021 

14.4 
Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF 

Deda - Tg. Mureș - str. Călărașilor 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2020 

14.5 

Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF 

316 Brașov- Deda- Târgu Mureș- Războieni, km 280+000 pe strada 

Călărașilor, în Municipiul Târgu Mureș- LUCRĂRI ÎN ZONA DE 

SIGURANȚĂ A LINIEI CF 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

14.6 
Studiu geotehnic străzi în municipiul Târgu Mureș, servicii de elaborare 

studii de expertiză tehnică străzi în municipiul Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

14.7 Proiect tehnic și execuție modernizare străzi în municipiul Târgu Mureș Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

14.8 

Studiu de prefezabilitate pentru 

-Creare strada de legatura între str. Livezeni-Spitalul Județean de Urgență 

Mureş  

-Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și Sâncraiu de Mureș și 

pod peste râul Mureș 

-Pod peste râul Mureş în zona din vecinătatea Complexului de Agrement și 

Sport Mureșului 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

14.9 Studiu de trafic, Expertiză tehnică și Studiu de fezabilitate pentru Stradă de Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 
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legătură între Prelungire Calea Sighișoarei în direcția DN 13 și Tronson de 

legătură între strada Budiului și Autostrada Transilvania ( tronson între 

strada Budiului și strada Viile Dealul Mic) 

14.10 PT+DE pentru reabilitare modernizare străzi în municipiul Târgu Mureș Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

14.11 Tronson de legătură între strada Budiului și Autostrada Transilvania Primăria Municipiului Târgu Mureș 2022 

14.12 
Reparații pod (strada Brașovului) peste pârâul Pocloș 

Expertiză tehnică pentru 6 poduri peste pârâul Pocloș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

II. 
Măsura: 
Transportul feroviar de călători 

II.1 
Submăsura: 

Coridorul paneuropean IV Feroviar - FEN+BS 

 Acțiuni: 

14.13 

Realizarea unor lucrări:  

1. Lotul Sighişoara -Aţel – Lucrări de execuţie, instalaţii 

semnalizare, ERTMS, centralizare electronică şi CCO Simeria 

Proiectul se derulează pe teritoriul judeţelor Mureş şi Sibiu 

Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov 2019 

15. CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR. CONVERGENŢA DIGITALĂ 

I. 
Măsura: 
Îmbunătăţirea actului de guvernare şi a serviciilor publice, predictibilitate, transparenţă şi e-Guvernare 

 Acțiuni: 

15.1 
Simplificarea accesului cetăţenilor la informaţiile publice prin publicarea 

acestora pe site-ul instituției 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureș 2019 

15.2 
Simplificarea accesului la serviciile publice prin furnizarea acestora și pe 

cale electronică 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureș 2019 

15.3 

Susținerea și promovarea folosirii mediului on-line pentru îmbunătățirea 

actului de guvernare prin implementarea e-guvernare, plata on-line a 

taxelor și impozitelor, POS, etc. 

Primăria Orașului Iernut  2019 

15.4 

Derularea activităților expertului local în cadrul Proiectului „Guvernare 

transpartentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare și 

dialog îmbunătățit cod SIPOCA 35” de promovare la nivelul autorităților 

publice locale și a serviciilor publice deconcentrate a Procedurii de sistem 

privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format 

standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureș, Consiliul 

Județean Mureș, primăriile din județul Mureș, serviciile 

publice deconcentrate 

2019 

II. 
Măsura: 
IT&C în e-Commerce, Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 

II.1 
Submăsura: 

Dezvoltarea unor poluri de excelenţă pe domenii conexe IT&C prin participarea mediului academic şi de afaceri 

 Acțiuni: 

15.5 
Dezvoltarea polului de competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în 

domeniul medical şi informatică medicală 

Primăria Municipiului Târgu Mureș,  

Asociația LifeTech City 
2019 

16. CAPITOLUL POLITICA DE APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ 

 POLITICA DE APĂRARE 

I. 
Măsura: 
Implementarea unui management optim al resurselor de apărare 
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 Acțiuni: 

16.1 

Completarea unităţilor militare şi celorlalte structuri din Sistemul Naţional 

de Apărare cu resurse umane şi resurse tehnico-materiale, pe tot parcursul 

anului, conform cererilor de completare 

Centrul Militar Judeţean Mureş 2019 

16.2 
Luarea în evidenţă a tinerilor din contingentele 2000-2001 şi din 

contingentele mai vechi (1974-1999) 
Centrul Militar Judeţean Mureş 2019 

16.3 
Promovarea profesiei militare, recrutarea și selecția tinerilor pentru 

profesia militară, respectiv pentru posturile de soldați profesioniști 
Centrul Militar Judeţean Mureş 2019 

16.4 
Organizarea şi desfăşurarea convocărilor de pregătire pentru apărare a 

responsabililor cu evidenţa militară din judeţul Mureş. 
Centrul Militar Judeţean Mureş 2019 

16.5 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a structurilor 

Sistemului Naţional de Apărare destinate punerii în aplicare la ordin, a 

documentelor de mobilizare existente 

Centrul Militar Judeţean Mureş 2019 

16.6 

Asigurarea cetăţenilor de documente: pe linia evidenţei militare, a 

activităţilor desfăşurate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, pensii, 

recalculări de pensii, ajutoare de deces 

Centrul Militar Judeţean Mureş 2019 

17. CAPITOLUL AFACERI INTERNE 

I. 
Măsura: 
Poliţia Română 

I.1 
Submăsura: 

Îmbunătățirea pregătirii profesionale 

 Acțiuni: 

17.1 Elaborarea planurilor de pregătire continuă;  Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 

 

30.04.2019 

 

17.2 
Elaborarea şi aplicarea unor planuri de pregătire profesională adaptate la 

specificul fiecărui domeniu de activitate; 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

17.3 Integrarea poliţiştilor nou încadraţi; Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

17.4 
Elaborarea  unor planuri de pregătire tehnico-tactică cu implicarea 

personalului din cadrul tuturor structurilor operative 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

17.5 

Creşterea capacităţii de acţiune şi a performanţei resursei umane în cadrul 

procesului de pregătire a personalului, prin: 

a) pregătirea organizată de către subunităţi, structurată astfel: 

 1. programe pe categorii de pregătire: pregătirea de specialitate, tragerile 

cu armamentul, educaţia fizică 

2. activităţi de îndrumare şi tutelă profesională; 

3. programe de pregătire complementară.  

b) pregătirea asigurată de către instituţii de învăţământ specializate; 

c) pregătirea auto-planificată a personalului; 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

17.6 
Participarea la cursurile de formare şi perfecţionare a cadrelor, în 

instituţiile de învăţământ poliţienesc; 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 30.03.2019 

I.2 
Submăsura: 

Consolidarea eticii profesionale a personalului 

 Acțiuni: 

17.7 
Efectuarea de instruiri periodice privind etica și deontologia profesională, 

coroborat cu sesiuni de prelucrare a cazurilor de corupție în scopul 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, Serviciul 

Județean Anticorupție Mureș 
Trimestrial 
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prevenirii și înlăturării riscurilor de corupție 

17.8 
Instruiri pentru respectarea cadrului normativ, principiile care guvernează 

activitatea poliţistului, etc. 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 

 

31.12.2019 

 

I.3 
Submăsura: 

Optimizarea managementului de personal 

 Acțiuni: 

17.9 
 Evaluarea periodică a modului de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în fișa 

postului; 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

17.10 

Analiza periodică a stării de funcționare a tehnicii din dotare şi a condiţiilor 

de lucru din laboratoare, în scopul desfăşurării în condiţii optime a 

activităţii. 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

17.11 Eliberarea cu celeritate a certificatelor de cazier judiciar; Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

17.12 
Efectuarea de controale inopinate atât la efectivele de la Centrul de Reţinere 

şi Arest Preventiv, cât şi la escortele de la instanţele de judecată 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

17.13 

Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică, respectiv de 

gestionare a riscurilor pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de 

control intern managerial  

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 2019 

17.14 
Instruiri privind respectarea atribuţiilor de serviciu de către toţi poliţiştii, 

inclusiv de către cei care îndeplinesc funcţii de comandă; 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 2019 

I.4 
Submăsura: 

Identificarea unor noi oportunităţi de atragere de fonduri externe nerambursabile 

 Acțiuni: 

17.15 
Monitorizarea permanentă a liniilor de finanţare, în vederea accesării de 

fonduri externe nerambursabile 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

I.5 
Submăsura: 

Menţinerea cooperării cu structurile UE 

 Acțiuni: 

17.16 
Întărirea parteneriatului cu autorităţile competente, prin canalele de 

cooperare, în vederea realizării unui flux informaţional operativ. 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

I.6 
Submăsura: 

Recuperarea prejudiciilor cauzate statului prin săvârșirea de infracțiuni 

 Acțiuni: 

17.17 
Derularea unor acţiuni la nivel judeţean şi zonal pentru combaterea 

infracţiunilor  

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș,  

Structuri din cadrul MAI, Ministerul Mediului, 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

31.12.2019 

17.18 
Efectuarea de acte procedurale atât pentru identificarea bunurilor - obiect al 

măsurilor asiguratorii – cât şi pentru aplicarea acestor măsuri.   
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș 31.12.2019 

II. 
Măsura: 
Jandarmeria Română 

 Acțiuni: 

17.19 
Desfăşurarea în comun de activităţi specifice pentru creşterea gradului de 

siguranţă a cetăţenilor 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean                   

„Colonel Sabin Motora”Mureş 
2019 

17.20 Desfășurarea de activități de pregătire specifică prin cursuri și stagii 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean                   

„Colonel Sabin Motora”Mureş 
2019 

17.21 Optimizarea dispozitivelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean                   Inspectoratul de Jandarmi Judeţean                   2019 
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„Colonel Sabin Motora”Mureş  în funcţie de nevoile jandarmeriei menite să 

asigurare ordinea şi siguranţa publică 

„Colonel Sabin Motora”Mureş 

17.22 
Optimizarea dispozitivelor și alocarea eficientă a resurselor în realizarea 

scopului propus. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean                   

„Colonel Sabin Motora”Mureş 
2019 

17.23 Sprijinul instituţiilor statului, exclusiv în baza şi în executarea legii 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş, DIICOT, DNA, 

Direcţia Silvică Mureș, Direcția Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor Mureș, Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Mureș, Garda Națională de Mediu 

– Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș, Agenția 

Națională pentru Pescuit și Acvacultură, ANAF 

Semestrial 

17.24 
Desfăşurarea în comun de activităţi specifice pentru creşterea gradului de 

siguranţă a cetăţenilor 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş, Instituția 

Prefectului – Județul Mureș, Consiliul Județean Mureș, 

primării 

Semestrial 

17.25 

Optimizarea dispozitivelor Gruparii de Jandarmi - Mobilă „Regele 

Ferdinand  I ” Tg. –Mureş  în funcţie de nevoile jandarmeriei menite să 

asigurare ordinea şi siguranţa publică 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş, Inspectoratul de 

Poliție Județean Mureș,  Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean „Colonel Sabin Motora”Mureş 

Semestrial 

17.26 
Optimizarea dispozitivelor şi alocarea eficientă a resurselor în concordenţă 

cu modul eficient de gestionare a acţiunilor 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş, Inspectoratul de 

Poliție Județean Mureș,  Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean „Colonel Sabin Motora”Mureş 

Semestrial 

17.27 
Desfăşurarea în comun de activităţi specifice în funcţie de stările 

conflictuale degeneratoare în violenţă 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş, Inspectoratul de 

Poliție Județean Mureș,  Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean „Colonel Sabin Motora”Mureş 

Semestrial 

17.28 
Asigurarea eficientă a resurselor în funcţie de nevoile comunităţii, menite să 

asigurare ordinea şi siguranţa publică 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş, Inspectoratul de 

Poliție Județean Mureș,  Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean „Colonel Sabin Motora”Mureş, Poliția Locală 

din UAT-urile din județ 

Semestrial 

III. 
Măsura: 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - IGSU 

 Acțiuni: 

17.29 

Sesiuni de pregătire cu agenţii constatatori – inspectori de prevenire pentru 

îmbunătăţirea capacităţii de aplicare a legislaţiei specifice, cu participarea 

consilierului juridic al unităţii. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul I 2019 

17.30 

Diseminarea de adrese de informare la Consiliul Judeţean, unităţi 

administrativ teritoriale, operatori economici şi instituţii pentru informarea 

acestora cu privire la obligativitatea intrării în legalitate 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrul I 2019 

17.31 
Afişarea prin folosirea panourilor publicitare informative existente pentru 

promovarea de anunţuri de conştientizare a factorilor de risc 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul III 2019 

17.32 Verificarea mijloacelor de alertare a populaţiei 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrial  
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17.33 
Acţiuni de informare preventivă a populaţiei (inclusiv categoriile 

defavorizate) 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrial  

17.34 
Elaborarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al 

judeţului Mureş în anul 2019 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul I 2019 

17.35 
Acordarea asistenţei tehnice şi de specialitate prin aplicarea legislaţiei 

specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă, administraţiilor locale din judeţ 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrial 

17.36 
Curs pe fonduri europene pentru C.O.S. (Comandantul Operațiunilor de 

Salvare) și D.S.M. (Director Salvare Medicală) 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul II 2019 

17.37 
Curs de pregătire și perfecționare a conducătorilor auto și autospeciale în 

colaborare cu OFF Road și Asociația Titi Aur 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul I 2019 

17.38 
Efectuarea unui program de pregătire a serviciilor voluntare din raionul de 

intervenţie privind lucrul cu autospecialele pe care le au în dotare 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul III 2019 

17.39 

Realizarea antrenamentelor de înştiinţare desfăşurate cu comitetele pentru 

situaţii de urgenţă, instituţiile publice, operatorii economici sursă de risc din 

zona de competenţă  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrial 

17.40 

Executarea exerciţiilor de alarmare - Analiza privind asigurarea avertizării, 

alarmării şi evacuării populaţiei, respectiv a bunurilor materiale, în situaţii 

de urgenţă la nivel judeţean 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Lunar 

17.41 Executarea de recunoaşteri preliminare 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrial 

17.42 

Intensificarea demersurilor pentru repararea de către autorităţile 

responsabile, a podurilor şi a sectoarelor de drum care împiedică accesul 

autospecialelor de intervenţie la locuinţele cetăţenilor 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrul II 2019 

17.43 

Întocmirea/actualizarea pentru fiecare unitate administrativ-teritorială a 

unei situaţii cu străzile inaccesibile/restricţii de gabarit şi numărul de 

gospodării afectate 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrul II 2019 

17.44 Actualizarea caracteristicilor operative ale zonei de competenţă 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul III 2019 

17.45 Efectuarea de antrenamente de alertare 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrial 

17.46 Actualizarea schemei cu riscurile teritoriale 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul III 2019 

17.47 Analiza şi actualizarea Registrului de riscuri şi capabilităţi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrul I 2019 

17.48 
Actualizarea bazei de date privind substanţele periculoase deţinute de 

operatorii economici din raionul de intervenţie 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrial 

17.49 
Actualizarea datelor din fişele operative, fişă de recunoaştere, fişă de 

obiectiv, plan de intervenţie şi substanţe periculoase 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrial 

17.50 
Actualizare documente de evidenţă membrii Comitet Județean pentru Situații 

de Urgență 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Lunar 

17.51 
Inventarierea procedurilor de sistem şi interne şi actualizarea procedurilor 

interne în vederea optimizării modului de aplicare 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrul I 2019 

17.52 
Înfiinţarea de noi puncte de lucru (salvare, stingere incendii şi prim ajutor la 

nivelul judeţului) la Azomureș Târgu Mureş 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrul I 2019 

17.53 Cunoaşterea particularităţilor itinerariilor de deplasare  
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrul II 2019 
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17.54 
Operaționalizarea popotei cadre din cadrul  Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă., în vederea asigurării hrănirii efectivelor proprii 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul I 2019 

17.55 

Întocmire expertize tehnice pentru clădirile G.A.Z. din cadrul 

Detaşamentului Târgu Mureş, Detaşamentului Sighișoara şi Detaşamentului 

Reghin 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul IV 2019 

17.56 

Asigurarea infrastructurii (drum asfaltat, branșamente gaz, apă canal, 

energie electrică, etc.) pentru imobilul deținut de către I.S.U. în strada 

Apeductului,, de către administrația publică locală (Primăria municipiului 

Târgu Mureș), în vederea promovării unor investiții la nivelul M.A.I., pentru 

reducerea timpului de răspuns în situații de urgență și acordarea primului 

ajutor calificat, precum și pentru pregătirea personalului de intervenție. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul IV 2019 

17.57 

Înscrierea în CF/Intabularea imobilului de la Miercurea Nirajului, în 

vederea transmiterii ulterioare fără plată către Primăria Miercurea 

Nirajului, precum și comasarea SVSU și pompierii militari în aceeași 

locație, pusă la dispoziție de Primăria Miercurea Nirajului. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul III 2019 

17.58 

Demararea obiectivului de investiții “Consolidare, mansardare și  

modernizare sediul I.S.U. ”, prin C.N.I., prin predarea imobilului C.N.I. și 

relocarea comandamentului I.S.U. într-un spațiu adecvat, pus la dispoziție 

de către autoritățile publice locale 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul IV 2019 

17.59 
Realizarea obiectivului de investiții ”Garaj auto” la sediul I.S.U., prin 

fonduri M.A.I. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul IV 2019 

17.60 

Redifuzarea Notei conceptuale și Temei de proiectare, în vederea promovării 

către Ministerul Culturii și Identității Naționale a obiectivului de investiții 

“Reabilitare sediu Secția de Pompieri Târnăveni”, având în vedere că 

imobilul este cuprins în lista cu clădirile Monument istoric 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul IV 2019 

17.61 
Înființarea simulator pentru pregătirea personalului care deservește 

dispeceratul integrat 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul I 2019 

17.62 
Configurarea sistemelor informatice si implementarea de noi servicii 

utilizatorilor. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul I 2019 

17.63 

Solicitare către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a aprobării 

soluţiei tehnice identificate la nivelul unităţii în vederea asigurării serviciilor 

de comunicaţii in locaţia DIAU 112. Identificare fonduri în vederea 

asigurării materialelor şi echipamentelor de comunicaţii 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul I 2019 

17.64 

Analiza reţelelor structurate voce/date existente la sediu 

inspectoratului/subunităţi, precum şi a cablărilor existente în sala 

echipamentelor şi efectuarea corecţiilor necesar a fi efectuate 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul II 2019 

17.65 

Identificarea şi configurarea staţiilor de lucru NESECRET, asigurarea 

cerinţelor de conectivitate necesare, şi integrarea acestora in domeniul 

IGSU 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul II 2019 

17.66 

Organizarea şi executarea unor activităţi, la instituţiile de învăţământ liceal, 

de recrutare a candidaţilor din anii terminali pentru instituţiile de formare 

iniţială a personalului MAI 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrul I 2019 

17.67 

Întocmirea planului de măsuri privind organizarea activităţilor de 

promovare a profesiilor şi de recrutare a candidaţilor pentru instituţiile de 

formare iniţială 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrul I 2019 

17.68 
Organizarea şi executarea activităţilor de recrutare precum şi a 

concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante, cu respectarea 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Semestrial 
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legislaţiei incidente pentru posturile aprobate 

17.69 
Planificarea executării activităţilor de formare profesională la nivelul 

unităţii 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Lunar 

17.70 
Planificarea personalului unităţii la cursuri de capacitate profesională sau 

alte cursuri şi programe formative necesare îndeplinirii atribuţiilor postului 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrul I 2019 

17.71 
Întocmirea şi monitorizarea situaţiei posturilor prevăzute şi încadrate, pe 

corpuri şi linii de muncă 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Lunar 

17.72 

Executarea controalelor şi verificărilor pe linia prevenirii riscurilor 

profesionale şi protecţiei lucrătorilor şi implementarea măsurilor specifice 

pentru respectarea legislaţiei în vigoare 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrial 

17.73 Difuzarea periodică către mass-media de comunicate şi informări de presă 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrial 

17.74 Mediatizarea activităţilor importante întreprinse la nivelul instituţiei 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

Județului Mureş 
Trimestrial 

17.75 

Dispunerea de către prefectul județului Mureș, în calitate de președinte al 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, de măsuri pentru 

prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență 

Instituția Prefectului - Județul Mureș 2019 

17.76 
Realizarea Planului de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență pe anul 2019 

Instituția Prefectului - Județul Mureș, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș, 

instituțiile cu responsabilități în domeniul situațiilor de 

urgență 

2019 

18. CAPITOLUL POLITICA EXTERNĂ 

I. 
Măsura: 
Punerea în valoare a parteneriatelor României în plan bilateral şi multilateral 

 Acțiuni: 

18.1 
Primirea de delegaţii externe şi stabilirea de relaţii de cooperare cu 

autorităţi publice din alte state.  
Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş 2019 

18.2 

Actualizarea bazei de date privind relaţiile de colaborare, înfrăţire sau 

parteneriat stabilite de autorităţile publice locale din judeţul Mureş cu 

entităţi similare din alte ţări.  

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş 2019 

19. CAPITOLUL JUSTIŢIE   

 Acțiuni: 

19.1 
Organizarea de întâlniri ale Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de 

corupţie cu atribuţii la nivelul Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş 2019 

19.2 
Consilierea personalului Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, de câte ori 

este necesar, cu privire la prevenirea faptelor de corupţie 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş 2019 

19.3 
Participarea la realizarea analizei de risc privind corupţia la nivelul 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Serviciul 

Judeţean Anticorupţie Mureş 
2019 

19.4 
Supravegherea permanentă a activităţii personalului Instituţiei Prefectului-

Judeţul Mureş pentru a putea fi recepţionat orice semnal de corupţie 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş 2019 

19.5 

Participarea la activităţi de instruire tematică a membrilor Grupului de 

lucru pentru prevenirea faptelor de corupţie cu atribuţii la nivelul Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Mureş și a personalului din instituție 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Serviciul 

Judeţean Anticorupţie Mureş 
2019 

19.6 
Revizuirea anuală a Registrului riscurilor la corupție al Instituției 

Prefectului-Județul Mureș 
Instituția Prefectului – Județul Mureș 2019 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro
https://ms.prefectura.mai.gov.ro/


55 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211, int. 1121/fax: 0265-264814 
E-mail:deconcentrate@prefecturamures.ro , web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 

 

19.7 

Realizarea prevenirii și combaterii corupției prin acțiunile consilierului de 

integritate, ale Grupului de lucru constituit și cu ocazia ședințelor de lucru 

cu participarea ofițerilor pe linie de prevenire din cadrul Serviciului 

Județean Anticorupție Mureș 

Instituția Prefectului – Județul Mureș - Serviciul Public 

Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor 

Simple 

2019 

19.8 
Colaborarea cu Serviciul Județean Anticorupție Mureș pentru realizarea 

activităților de prevenire a faptelor de corupție 
Instituția Prefectului – Județul Mureș 2019 

19.9 Prezentarea de teme privind prevenirea și combaterea corupției 

Instituția Prefectului – Județul Mureș - Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor 

2019  

19.10 
Realizarea de întâlniri periodice cu ofițerii pe linie de prevenire din cadrul 

Serviciului Județean Anticorupție Mureș 

Instituția Prefectului – Județul Mureș - Serviciul Public 

Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor 

Simple 

2019 

20. CAPITOLUL CULTURĂ. CULTE. MINORITĂŢI 

 CULTURĂ 

I. 
Măsura: 
Program de susţinere a investiţiilor în infrastructura culturală 

 Acțiuni: 

20.1 
Dotarea și amenajarea expoziției de bază a castelului Rhedey din 

Sângeorgiu de Pădure 
Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure 2019 

20.2 Reabilitarea clădirii Muzeului satului din Glodeni Primăria Comunei Glodeni 2019-2020 

20.3 
Renovare pavilion principal și dotare „Castelul Mariaffi” din parcul 

Mariaffi Lajos din comuna Sângeorgiu de Mureș 
Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureș 2019 

20.4 Restaurare Cetatea de refugiu din secolul XIV în comuna Saschiz Primăria Comunei Saschiz 2020 

II. 
Măsura: 
Promovarea culturii locale și a patrimoniului cultural local 

 Acțiuni: 

20.5 Expoziţie  -  Veress Zsuzsana 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Galeria Deisis 
5 ianuarie 2019 

20.6 Interferenţe culturale – „Creneluri sighişorene” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,          

Asociaţia „Creneluri sighişorene” 
11-13 ianuarie 2019 

20.7  Reuniune Culturală „Trecut-au anii”  
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,        

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
14 ianuarie 2019 

20.8 

Ziua Culturii Naţionale 

Lansări de carte autori mureşeni 

Recitaluri de poezie, muzică folk, 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,        

Biblioteca Orăşenească Sărmaşu 
15 ianuarie 2019 

20.9 
„Ocrotiţi de Eminescu”, concurs de creaţie literară, întâlniri cu cititorii, 

Blaj 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, Astra Blaj 26 ianuarie 2019 

20.10 Colocviile Naționale „Octavian C. Tăslăuanu”, Bilbor, Ediția a XII-a 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,          

Fundația Elie Miron Cristea Toplița 
1-3 februarie 2019 

20.11 Expoziţie „Flori în plină iarnă” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,            

Galeria Deisis 
5 februarie 2019 

20.12 
Simpozionul istoric-cultural „Casa I.C. Brătianu – locul în care s-a pregătit 

marea Unire” 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,           

Direcția Județeană pentru Cultură Argeș 
6-8 februarie 2019 

20.13 Poeţi basarabeni: Grigore Vieru – evocare, recital de versuri 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,        

Biblioteca Municipală „Petru Maior”, Reghin 
14 februarie 2019 
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20.14 
Dialoguri culturale. Podul de flori/Podul de cărţi 

Actualitatea lui Caragiale 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,        

Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu 
17 februarie 2019 

20.15 
Expoziţie de pictură la Prefectură 

 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,          

Instituţia Prefectului-Județul Mureș 

25 februarie 

25 martie 

25 aprilie 

25 iunie 

27 iulie 

25 august 

25 septembrie 

27 octombrie 

25 noiembrie 

20 decembrie 

20.16 Luna cărţii la sate – întâlniri cu scriitori mureșeni 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,         

Biblioteci comunale 
februarie 2019 

20.17 Valori ale tradiției locale - șezătoare literar artistică . Hai la noi în clacă. 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,       

Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu 
3 martie 2019 

20.18 Expoziţie de pictură dedicată zilelor de  8 martie Veress Zsuzsana 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,            

Galeria Deisis 
7 martie 2019 

20.19 
“Ziua Mondială a Poeziei” 

Lansări de noi cărţi de poezie de autori mureşeni 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,        

Biblioteca Municipală „Petru Maior” 
21 martie 2019 

20.20 Festivalul Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,           

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova 
29 – 31 martie 2019 

20.21 
Expoziţie de pictură 

Pictori mureşeni 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,            

Galeria Deisis 
4 aprilie 2019 

20.22 
Credinţă şi literatură – Poezia religioasă  „Scară la cer”, dezbatere, 

recitaluri muzicale şi de poezie  

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,        

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin,  

Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu 

21 aprilie 2019 

20.23 

Mureşeni pentru minte inimă şi literatură – Expoziţie, lansare de carte 

Anul Cărții în România 

Ziua Bibliotecarului 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,        

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin, 

Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu 

23 aprilie 2019 

20.24 
Expoziţie de pictură 

Flori de mai 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș                      

Galeria Deisis 
2 mai 2019 

20.25 

 

Concurs de Creaţie Literară „Ana Blandiana” 

 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș  16-18 mai 2019 

20.26 
Evocare Eminescu  

Recital poetic din lirica eminesciană 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,        

Biblioteca Municipală „Petru Maior”, Reghin 
15 iunie 2019 

20.27 
Expoziţie de pictură, Galeria „Deisis”, dialoguri literare 

Ziua Drapelului 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                

ONG-uri mureşene 
26 iunie 2019 

20.28 Zilele Elie Miron Cristea, primul patriarh al României 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                  

ONG-uri mureşene 

Fundaţia Miron Cristea Topliţa 

18-20 iulie 2019 

20.29 
Expoziţie de pictură, Galeria „Deisis”, Lansare revista „Creneluri 

sighișorene” dialoguri literare 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                    

Galeria Deisis 
25 iulie 2019 

20.30 Ziua Imnului 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                

Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu 
29 iulie 2019 

20.31 Concursuri Literare: „Credo”, „Prima iubire”, „Baladele verii”, la Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,               2-6 august 2019 
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Mănăstirea Lăpuşna Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin, 

20.32 Ziua Limbii Române 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin, 
31 august 2019 

20.33 Colocviile de la Nicula 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș Biblioteca 

Municipală „Petru Maior” Reghin 
29 septembrie 2019 

20.34 Pictori mureşeni, expo grup 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                  

Galeria Deisis 
24 octombrie 2019 

20.35 

Dialoguri literare 

Cărţi noi de autori mureşeni – expo carte 

Anul cărții 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                 

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin, 
26 octombrie 2019 

20.36 Expoziţie de pictură, Galeria „Deisis” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,            

Galeria Deisis 
4 noiembrie 2019  

20.37 
Dialoguri culturale 

Prezentări de noi apariții editoriale, recitaluri de poezie 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,               

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
20 noiembrie 2019 

20.38 
Conferinţă “Unire-n cuget şi simţiri” – reuniune culturală Omagierea Zilei 

Naţionale la Sărmaşu 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,              

Biblioteca orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu 
1 decembrie 2019 

20.39 Expoziţie de icoane, Galeria „Deisis” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                

Galeria Deisis 
5 decembrie 2019 

20.40 
Cel mai de preț cadou – cartea – dialoguri literare despre noi apariții 

editoriale de autori mureșeni 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,             

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
7 decembrie 2019 

20.41 
Expoziţie de pictură, Galeria „Deisis”,  Sărbătorile tradiţionale de iarnă în 

pictură 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                

Galeria Deisis 
23 decembrie 2019 

20.42 

Acțiuni culturale propuse de Primăria Municipiului Târgu Mureș 

1. Sărbătorirea Mărţişorului, 8 Martie- eveniment/ spectacol/recital în 

limba română şi maghiară 

2. Festivalul naţional de muzică evenimente/ spectacole/recitaluri în lb. 

română şi maghiară 

3. “Zilele Târgumureşene” – cultură evenimente/spectacole/recitaluri în 

lb. română şi maghiară 

4. Simfonii de toamnă evenimente/spectacole/recitaluri în lb. română şi 

maghiară 

5. Festivalul vinului evenimente/ spectacole/recitaluri în lb. română şi 

maghiară 

6. Sărbătorirea Zilei Naţionale 1 Decembrie 

7. 7.      Sărbători de iarnă, Revelion în stradă 

       TârguMures – Oras multicultural – ciclul de spectacole- eveniment /     

spectacole/recitaluri în lb. română şi maghiară 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 

III. 
Măsura: 
Susţinerea industriei cinematografice româneşti pentru a-şi întări competitivitatea pe plan internaţional şi revigorarea reţelei 

cinematografice naţionale  
 Acțiuni: 

20.43 Reabilitarea, modernizarea cinematografului PATRIA din municipiul Reghin Primăria Municipiului Reghin 2020 

20.44 
Amenajare spațiu de agrement în jurul Cinematografului Doina din orașul 

Sovata 
Primăria Orașului Sovata 2021, în funcție de finanțare 

IV. 
Măsura: 
Dezvoltarea educaţiei artistice şi culturale la nivelul învăţământului preuniversitar 
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 Acțiuni: 

20.45 „Cuvinte ce exprimă adevărul” - Concurs 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,           

Colegiul Naţional „Unirea” 
17 ianuarie 2019 

20.46 Școala și cartea, cărți noi pentru copii 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,                          

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
15 septembrie 2019 

20.47 Evocare  Literară “Romulus Guga” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,               

Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” 
13 -17 octombrie 2019 

 MINORITĂȚI 

 Acțiuni: 

20.48 
Concursul Naţional de Creaţie Literară  în Limba Rromani „Ştefan Fuli”, 

Ediţia a VIII-a, Galați 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș Inspectoratul 

Şcolar Judeţean  Galați 
9-12 mai 2019 

20.49 
Cunoaşterea şi respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, sociale, 

fizice, de gen etc. în societate a comunităților de romi 

Primăria Municipiului Târgu Mureș,  

organizații non-guvernamentale 
2019 

20.50 
Apărarea drepturilor omului, valorilor democratice, non-violenţei şi a 

cetăţeniei active 

Primăria Municipiului Târgu Mureș,  

organizații non-guvernamentale 
2019 

21. CAPITOLUL TINERET ŞI SPORT 

I. 
Măsura: 
Guvernul susţine înfiinţarea de asociaţii sportive şcolare, la nivelul instituţiilor de învăţământ din România, finanţate în baza Legii nr. 

350/2005 de către consiliile locale pentru municipii şi oraşe, iar pentru comune de către consiliile judeţene 

 Acțiuni: 

21.1 
Eliberarea CIS (Certificate de Identitate Sportivă) pentru asociaţii sportive 

şcolare 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 31.12.2019 

II. 
Măsura: 
Promovarea educaţiei sportive şi de voluntariat în şcoli şi prezentarea beneficiilor obţinute prin practicarea unor activităţi sportive tuturor 

elevilor 

 Acțiuni: 

21.2 
Urmărirea realizării acţiunilor din Calendarul Olimpiadei Naţionale a 

Sportului Şcolar 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
20.12.2019 

III. 
Măsura: 
Folosirea activităţilor fizice şi a sportului ca o componentă importantă pentru integrarea în comunitate a invalizilor, copiilor cu dizabilităţi şi 

a celor orfani 

 Acțiuni: 

21.3 
Organizarea acțiunilor/activităţilor din programul „Sportul pentru toţi” din 

calendarul sportiv 2019 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, 

Cluburi și Asociații Sportive 
20.12.2019 

IV. 
Măsura: 
Încurajarea sportului de masă 

 Acțiuni: 

21.4 
Organizarea acțiunilor/activităţilor din programul „Sportul pentru toţi” din 

calendarul sportiv 2019 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, 

Cluburi și Asociații Sportive 
20.12.2019 

21.5 

Organizarea evenimentelor sportive de către Primăria Municipiului Târgu 

Mureș: 

1.Zilele Târgumureşene” – sport 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 2019 
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2.Organizarea campionatelor de mini-fotbal Week-End 

3.Premierea celor mai buni sportivi 

4.Cupa ,,Bolyai Farkas” 

V. 
Măsura: 
Susţinerea sportului de performanţă 

 Acțiuni: 

21.6 
Organizarea etapelor judeţene, cupe şi memoriale la nivel național și 

internațional din calendarul sportiv 2019 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, 

Cluburi și Asociații Sportive 
20.12.2019 

21.7 Campionatul Județean pe echipe - lupte libere Etapa I, II, III și IV 
Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș,  

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 
Februarie-aprilie 2019 

21.8 Cupa Mureșul Apa Seniori - Juniori - Canotaj 
Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș,  

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 
14-17.07.2019 

21.9 
Cupa MTB Ciclism 

Cupa XCO Ciclism 

Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș,  

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 
2019 

21.10 Cupa Memorial Gall – patinaj viteză 
Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș,  

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 
August 2019 

21.11 
Organizarea etapelor județene, cupe și memoriale la nivel național și 

internațional din calendarul sportiv 2019 

Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș,  

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 
2019 

21.12 

Selecția, pregătirea și participarea la competițiile interne și internaționale, 

pe ramura de sport la secțiile Clubului Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș: 

Arte marțiale, Baschet, Canotaj, Ciclism, Lupte libere și Patinaj viteză 

 

Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș 

 

2019 

VI. 
Măsura: 
Implementarea unui program naţional de promovare a sportului şi a beneficiilor acestuia prin cooptarea marilor sportivi 

 Acţiuni: 

21.13 Programul naţional „Campionii României” 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
20.12.2019 

VII. 
Măsura: 
Introducerea activităţilor sportive extraşcolare în programul săptămânal al elevilor 

 Acțiuni: 

21.14 Cursuri de înot pentru preşcolari şi şcolari 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, 

Cluburi și Asociații Sportive 
20.12.2019 

VIII. 
Măsura: 
Promovarea culturii şi activităţilor vocaţionale prin dezvoltarea taberelor tematice 

 Acțiuni: 

21.15 Tabăra naţională de muzică vocal-instrumentală Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 30.10.2019 

21.16 

Organizarea unor evenimente culturale: 

- Festivalul de Dans Modern şi Contemporan "Paşi in 2"; 

- Festival Național Studențesc de Muzică Ușoară ,,Armonii muzicale”; 

- Festivalul Naţional Studenţesc de Satiră şi Umor editia XX. 

Casa de Cultură a Studenților Târgu Mureș 2019 

IX. 
Măsura: 
Implementarea programului naţional de consiliere şi orientare în carieră în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 

 Acţiuni:   

21.17 Organizarea unor evenimente: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș,  30.09.2019 
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Tineri antreprenori, Tabăra Viitorul Meu ONG-uri 

X. 
Măsura: 
Implementarea programului naţional pentru promovarea voluntariatului, a educaţiei civice şi a implicării sociale în parteneriat cu 

Ministerul Educaţiei 
 Acţiuni:   

21.18 

Organizarea unor evenimente: 

Zilele Voluntarului 

Un cadou de iubire 

Şcoală de vară pentru voluntari 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș,  

ONG-uri 

15.11.2019 

15.12.2019 

30.10.2019 

XI. 
Măsura: 
Crearea unui program al egalităţii de şanse pentru tinerii proveniţi din medii dezavantajate (tineri din mediul rural, tineri cu dizabilităţi, 

tineri de etnie romă etc.) pentru integrarea socială şi financiară a acestora 

 Acțiuni:   

21.19 
Organizarea unor evenimente: 

Fii activ! Implică-te! 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș,  

ONG-uri 
15.12.2019 

XII. 
Măsura: 
Portal online care să cuprindă toate informaţiile pentru tineri pe categorii de vârstă şi care să cuprindă printre altele: oferta educaţională, 

locuri de muncă, oferta de formare continuă, posibilităţi de finanţare, obiective şi informaţii culturale 
 Acţiuni:   

21.20 

Distribuirea pe site-ul instituţiei a diferitelor informaţii pentru tineri: oferta 

educaţională, locuri de muncă, oferta de formare continuă, posibilităţi de 

finanţare, obiective şi informaţii culturale. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 31.12.2019 

XIII. 
Măsura: 
Organizarea evenimentului sportiv "România în mişcare", o competiţie cu caracter de masă, similară evenimentului "Challenge Days", 

deschisă separat oraşelor şi satelor, care urmăreşte angrenarea populaţiei într-o formă de mişcare organizată 
 Acţiuni: 

21.21 
Organizarea evenimentului "România în mişcare" – la nivelul municipiului 

Târgu-Mureş. 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 31.12.2019 

XIV. 
Măsura: 
Centre de excelenţă naţionale 

 Acţiuni: 

21.22 

Înfiinţarea Centrului de excelenţă din judeţul Mureş pentru copii şi tineri cu 

vârste între 8 şi 13 ani, cu accent pe sporturile de interes naţional, dar şi cu 

deschidere spre disciplinele cu tradiţie locală. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș 31.12.2019 

21.23 Centrul olimpic de junior – lupte libere 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, 

Federația Română de Lupte Libere 
31.12.2019 

XV. 
Măsura: 
Infrastructură sportivă 

 Acţiuni: 

21.24 Construirea unei săli de sport în municipiul Târnăveni Primăria Municipiului Târnăveni 2020 

21.25 Amenajare teren de sport multifuncțional în orașul Sângeorgiu de Pădure Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure 2019-2020 

22. CAPITOLUL POLITICI PENTRU DIASPORA 
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I. 
Măsura: 
Program pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românești- CULTURĂ 

I.1 
Submăsura :    

Întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării 

 Acțiuni: 

22.1 
Ecourile Unirii principatelor în Transilvania 

Întâlniri literare la Chișinău 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,           

Institutul Cultural Român Chișinău 
22-25 ianuarie 2019 

22.2 Românii de pretutindeni – dezbateri literare, recitaluri 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,               

ONG-uri mureşene 
9-14 iulie 2019 
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