
1 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-261261, fax: 0265-264814 

E-mail:deconcentrate@prefecturamures.ro, web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 
  

   

 

 

       

  PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU ANUL 2020,  

PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL MUREŞ A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE   

                                                                                      
 

 

CUPRINS 

 

 

 

POLITICI SECTORIALE 
 

 

1. JUSTIȚIE, DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI CETĂȚENEȘTI 

 

2. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI                                                                                          
 

                                   Pag . 3   

 

                                   Pag . 3                                                                                                                    

3. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 

                                   Pag. 8                                       

4. BUGETUL ȘI FISCALITATEA 

 

                                    Pag. 15                                                   

5. ECONOMIA 

 

                                     Pag . 16 

6. TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURĂ ȘI COMUNICAȚII  

 

    Pag . 18 

7. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ 

 

 Pag . 20 

8. FONDURI EUROPENE  

 

 Pag . 32 

9. MUNCA ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ 

 

 Pag . 33 

10. EDUCAȚIE, CERCETARE, INOVARE  

 

Pag . 41 

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


2 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-261261, fax: 0265-264814 

E-mail:deconcentrate@prefecturamures.ro, web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 
  

11. TINERET ȘI SPORT  

 

Pag . 44 

12. SĂNĂTATEA 

 

Pag . 45 

13. MEDIUL ȘI RESURSELE NATURALE 

 

Pag . 48 

14. CULTURĂ ȘI PATRIMONIU 

 

15. APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ                                                                                     

 

16. POLITICA EXTERNĂ ȘI AFACERILE EUROPENE 

 

 

Pag . 50 

 

                                      Pag. 52 

 

                                      Pag. 52 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


3 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-261261, fax: 0265-264814 

E-mail:deconcentrate@prefecturamures.ro, web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 
  

Nr. crt. Capitol/Măsură/Acţiune Entitatea implicată în realizare Indicatori anuali măsurabili propuși 
Termen de 

finalizare 

I. POLITICI SECTORIALE: JUSTIȚIE, DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI CETĂȚENEȘTI 

I.1 
Măsura: 

Guvernul României va acționa ferm pentru combaterea corupției 
 Acțiuni: 

1.1 

Organizarea de întâlniri ale Grupului de lucru pentru prevenirea 

faptelor de corupţie cu atribuţii la nivelul Instituţiei Prefectului-

Judeţul Mureş 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş Nr. întâlniri 2020 

1.2 

Participarea la realizarea analizei de risc privind corupţia la 

nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne și întocmirea 

Registrului de Riscuri 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Serviciul 

Judeţean Anticorupţie Mureş 
Nr. riscuri identificate 2020 

1.3 

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 
Nr. activități de instruire 2020 

1.4 

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 

Nr. ședințe 2020 

1.5 
Colaborarea cu Serviciul Județean Anticorupție Mureș pentru 

realizarea activităților de prevenire a faptelor de corupție 
Instituția Prefectului – Județul Mureș Nr. acțiuni 2020 

1.6 Prezentarea de teme privind prevenirea și combaterea corupției 

Instituția Prefectului – Județul Mureș - 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

Nr. activități de informare 2020 

1.7 
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 

Nr. întâlniri 2020 

II. POLITICI SECTORIALE: ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 
 Măsuri care pot fi operaţionalizate pe termen scurt 

II.1 
Măsura: 

Eficientizarea activității MAI 
 Acțiuni: 

2.1 Analizarea rezultatelor evaluării privind activitatea desfăşurată  Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

II.2 
Măsura: 

Îmbunătăţirea activităţilor Jandarmeriei Române şi ale Poliţiei Române 

 Acțiuni: 

2.2 
Evaluarea activităţii şi dispunerea de măsuri în vederea 

îmbunătăţirii acesteia 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - Semestrial 

2.3 
Sprijinul acordat de Gruparea de Jandarmi Mobilă Tg-Mureș 

instituțiilor statului, exclusiv în baza și în executarea legii 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş 
Nr. activități derulate Semestrial 

2.4 
Desfășurarea în comun de activități specifice pentru creșterea 

gradului de siguranță a cetățenilor 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş 
Nr. activități specifice desfășurate Semestrial 
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2.5 
Derularea de activități specifice în funcție de stările conflictuale 

degeneratoare în violență 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş 

Nr. activități specifice desfășurate în 

comun 
Semestrial 

II.3 
Măsura: 

Revizuirea reglementărilor din statutul poliţistului 
 Acțiuni: 

2.6 

Punerea în aplicare a precizărilor transmise de la nivel central în 

referire la: 

• Limitarea mandatelor de conducere pentru șefii de 

inspectorat județean, poliție municipală, orășenească  

• Introducerea principiului mobilității pentru personalul cu 

funcții de conducere şi execuţie în raport cu situaţia operativă; 

• Compatibilizarea reglementărilor privind regimul 

disciplinar al poliţiştilor cu cel al militarilor. 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

II.4 
Măsura: 

Adoptarea unei noi viziuni în materia resurselor umane la nivelul MAI 

 Acțiuni: 

2.7 

Punerea în aplicare a precizărilor transmise de la nivel central în 

referire la organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea 

funcţiilor de conducere la toate nivelurile  

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 

 

31.12.2020 

 

2.8 

Diminuarea deficitului de personal prin punerea în aplicare a 

precizărilor transmise de la nivel central pentru, în referire la: 

-Organizarea examenelor/concursurilor de trecere a agenţilor de 

poliţie în corpul ofiţerilor; 

-Reîncadrarea personalului pensionat care doreşte să revină în 

sistem; 

-Asigurarea în permanenţă a echilibrului de resursă umană între 

personalul care iese şi cel care intră în sistem; 

-Încadrarea unor specialişti cu personal din sursă externă; 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

2.9 

Elaborarea planurilor de pregătire continuă şi a planurilor de 

pregătire tehnico-tactică cu implicarea personalului din cadrul 

tuturor structurilor operative 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

2.10 
Participarea la cursurile de formare şi perfecţionare a cadrelor, în 

instituţiile de învăţământ poliţienesc; 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

2.11 Desfășurarea de activități de pregătire prin cursuri și stagii 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel 

Sabin Motora” Mureş 
Număr de personal participant 2020 

2.12 Încadrarea unor funcții de specialiști cu personal din sursă externă 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel 

Sabin Motora” Mureş 
Număr de personal încadrat 2020 

II.5 
Măsura: 

Corelarea numărului personalului angajat cu necesităţile operative din cadrul Jandarmeriei Române şi al Poliţiei Române 

 Acțiuni: 

2.13 

Optimizarea dispozitivelor și alocarea eficientă a resurselor în 

funcție de nevoile Jandarmeriei, menite să asigure ordinea și 

siguranța publică. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel 

Sabin Motora” Mureş 

Asigurarea ordinii publice la toate 

evenimentele derulate în spațiul public la 

nivelul județului Mureș 

2020 

2.14 

Optimizarea dispozitivelor Grupării de Jandarmi Mobilă Tg-Mureș 

în funcție de nevoile structurilor menite să asigure ordinea și 

siguranța publică. Optimizarea dispozitivelor și alocarea eficientă 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş 

Raport între numărul de acțiuni și 

resursele alocate 
Semestrial 
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a resurselor în realizarea scopului propus 

2.15 

Alocarea eficientă a resurselor Grupării de Jandarmi Mobilă Tg-

Mureș în concordanță cu modul eficient de gestionare a acțiunilor 

pentru optimizarea dispozitivelor 

Gruparea de Jandarmi - Mobilă  

„Regele Ferdinand  I ” Tg. –Mureş 

Raport între numărul de acțiuni și 

resursele alocate 
Anual 

II.6 
Măsura: 

Întărirea capacităţii operaţionale a structurilor 
 Acțiuni: 

2.16 

Punerea în aplicare a precizărilor transmise de la nivel central în 

referire la: 

• Corelarea numărului de angajaţi cu necesităţile 

operative 

• Creșterea numărului de polițiști prezenți în stradă și 

redefinirea atribuțiilor polițistului de proximitate astfel încât să 

revină la rolul inițial, acela de cunoaștere în detaliu a zonei 

arondate; 

• Eliminarea barierelor birocratice inutile în vederea 

facilitării intervenţiilor pentru protejarea vieţii şi integrităţii fizice 

a cetăţeanului; 

• Eliminarea suprapunerilor de competenţe între 

instituţiile şi structurile din subordinea ministerului 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

II.7 
Măsura: 

Susţinerea procesului de consolidare a autorităţii poliţistului aflat în misiune 

 Acțiuni: 

2.17 

Efectuarea de instruiri periodice pentru respectarea cadrului 

normativ, principiile care guvernează activitatea poliţistului, 

privind etica și deontologia profesională, coroborat cu sesiuni de 

prelucrare a cazurilor de corupție în scopul prevenirii și înlăturării 

riscurilor de corupție 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - Trimestrial 2020 

II.8 
Măsura: 

Întărirea colaborării cu structurile europene 
 Acțiuni: 

2.18 

Realizarea unui flux informaţional operativ în scopul controlului şi 

diminuării fenomenului infracţional, al menţinerii şi restabilirii 

ordinii publice 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

II.9 
Măsura: 

Creşterea siguranţei în spaţiile şcolare sau adiacente acestora 

 Acțiuni: 

2.19 

Implementarea proiectelor și campaniilor de prevenire a 

consumului de droguri în mediul școlar: 

 -Proiectele naţionale: „Mesajul meu antidrog”; „Necenzurat”, 

„ABC-ul emoțuiilor”, „Cum să creștem sănătoși”,  

 -Programul Ministerului Educaţiei și Cercetării „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 și Consumului Ilicit de Droguri; 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Mureș 

Minim 3000 de beneficiari din rândul 

elevilor și cadrelor didactice. 

 

Decembrie 2020 
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-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; 

-Colectare de date privind fenomenul local al consumului şi 

traficului ilicit de droguri. 

2.20 
Iniţierea şi aplicarea unor programe de colaborare cu Ministerul 

Educaţiei/Inspectoratul Şcolar Judeţean  
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

2.21 Activităţi preventive cu copii, tineri sau alte categorii vulnerabile Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

II.10 
Măsura: 

Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a situaţiilor de urgenţă şi de coordonare/conducere a intervenţiei 
 Acțiuni: 

2.22 

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 Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr sesiuni pregătire Trimestrul I 2020 

2.23 

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 Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr adrese de informare Semestrul I 2020 

2.24 
Prezentarea rapoartelor de evaluare  a intervențiilor desfășurate 

la nivel național/local 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr rapoarte de evaluare 

Lunar – sesiuni de 

pregătire 

2.25 

Realizarea antrenamentelor de înștiințare desfășurate cu 

comitetele pentru situații de urgență, instituțiile publice, operatorii 

economici sursă de risc din zona de competență din zona de 

competență 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr antrenamente de înștiințare Trimestrial 2020 

2.26 

Executarea exercițiilor de alarmare - Analiza privind asigurarea 

avertizării, alarmării și evacuării populației, respectiv a bunurilor 

materiale, în situații de urgență la nivel județean 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr exerciții de alarmare Lunar 2020 

2.27 
Elaborarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de 

urgență al județului Mureș în anul 2020 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trimestrul I 2020 

2.28 

Acordarea asistenței tehnice și de specialitate prin aplicarea 

legislației specifice în domeniul situațiilor de urgența 

administrațiilor locale din județ 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 

Număr instruiri în domeniul situațiilor de 

urgență 
Semestrial 

2.29 

Acordarea asistenței tehnice și de specialitate şi efectuarea unui 

program de pregătire a serviciilor voluntare din raionul de 

intervenție privind lucrul cu autospecialele pe care le au în dotare 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 

Număr servicii voluntare pentru situaţii 

de urgenţă 
Trimestrul III 2020 

2.30 Antrenamente de alertare 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr antrenamente de alertare Lunar  

2.31 Analiza și actualizarea Registrului de riscuri și capabilități 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Semestrul I 2020 

2.32 

Desfășurarea de exerciții practice prin simularea unor situații 

tactice în urma cărora trebuie să se pună în mișcare tehnică și 

efective din cadrul subunităților operative precum și componente 

ale SNMSU pentru desfășurarea de operațiuni de lungă durată 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr exerciții practice Trimestrial 
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2.33 

Editarea și actualizarea protocoalelor de cooperare cu celelalte 

autorități responsabile pe tipuri de risc (ONG, fundații, instituții 

care desfășoară activități în domeniul situațiilor de urgență) 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr protocoale actualizate Semestrul II 2020 

2.34 

Organizarea de întruniri, cu ocazia sesiunilor de pregătire, cu 

diversele categorii profesionale (cadre medicale, cadre didactice, 

personal cu atribuții de sprijin pe linia situațiilor de urgență: 

Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția de 

Sănătate Publică, Serviciul de Gospodărire a Apelor, etc.) 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr întruniri Trimestrial 

2.35 

Pregătirea în bazele și poligoanele de pregătire, centrele de 

antrenament și pregătire de specialitate, precum și centrele de 

formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de 

urgență 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr persoane pregătite 

Conform 

planificării IGSU 

2.36 
Atragerea unui număr cât mai mare de solicitanți pentru campania 

”Voluntar din pasiune” 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr voluntari Semestrul I 2020 

2.37 

Reluare achiziție pentru un autovehicul de teren M1 4x4, achiziție 

la care nu s-a depus nici o ofertă, la sfârșitul anului 2019. 

Solicitare fonduri pentru dotare cu autovehicule M1, repetor si 

stații VHF 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr autospeciale 4x4 Trim I – IV 2020 

2.38 
Realizare Nota Conceptuala, Tema de Proiectare, PUZ Gornești 

după caz,  si SF  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trim I 2020 

2.39 

Întocmire și înaintare documente, inclusiv proiect de Hotărâre de 

Guvern pentru trecere imobilele din fostele G.A.Z –uri in domeniul 

privat și desființarea acestora 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr imobile Trim II 2020 

2.40 

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

prin fonduri M.A.I.. Finalizarea SF, obținerea avizului în CTE și 

demararea procedurii de achiziție proiect tehnic si execuție, funcție 

de programul de investiții al IGSU 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr obiective de investiții Trim IV 2020 

2.41 

Întocmirea documentelor si proiectului de Hotărârea de Guvern, în 

vederea transmiterii fără plată către Primăria Miercurea 

Nirajului, având în vedere ca etapele premergătoare (clarificare 

situație juridica, intabulare drept de proprietate statul roman și 

administrare MAI – ISU Mureș și disponibilizare către structurile 

teritoriale ale MAI)  au fost realizate in anul 2019 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trim I 2020 

2.42 

Continuarea  procedurilor pentru predarea imobilului la C.N.I., 

pentru realizarea obiectivului de investiții “Consolidare, 

mansardare și  modernizare sediul I.S.U. ”, prin C.N.I.( după 

atribuirea contractului  proiectare și execuție de către C.N.I.), prin 

predarea efectiva a imobilului la C.N.I. și relocarea 

comandamentului I.S.U. în Internatul fostului Liceu de Chimie,  

spațiu pus la dispoziție  de către autoritățile publice locale – 

Primăria mun. Tg. Mureș 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trim II 2020 

2.43 

Întocmirea Notei conceptuale și Temei de proiectare, în vederea 

promovării către Ministerul Culturii 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 Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trim III 2020 

2.44 

Demersuri către IGSU/DCTI, STS in vederea asigurării fluxului de 

comunicații necesar funcționării în condiții optime a sistemului de 

comunicații voce/date, în noua locație. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr demersuri Trim II 2020 
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Asigurarea cablării structurate si fondurilor necesare, in vederea 

asigurării serviciilor de comunicații voce/date in noua locație 

Asigurarea tuturor serviciilor de comunicații voce/date în cadrul 

centrului de comunicații relocat in noua locație 

2.45 

Identificarea soluției tehnice si stabilirea fondurilor necesare 

pentru dezvoltarea cablării structurate in vederea asigurării 

serviciilor de comunicații voce/date in cadrul Detașamentului Tg. 

Mureș, urmare a relocării personalului acestuia 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trim II 2020 

2.46 
Dezvoltarea si implementarea unui nou site de prezentare al 

unității (dezvoltat de personalul propriu sau cu sprijin de la IGSU) 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trim III 2020 

2.47 

Organizarea și executarea la instituțiile de învățământ liceal a 

unor activități, de recrutare a candidaților din anii terminali 

pentru instituțiile de formare inițială a personalului MAI 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr persoane recrutate Semestrul I 2020 

2.48 

Întocmirea planului de măsuri privind organizarea activităților de 

promovare a profesiilor și de recrutare a candidaților pentru 

instituțiile de formare inițială 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr persoane recrutate Semestrul I 2020 

2.49 

Organizarea și executarea activităților de recrutare precum și a 

concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante, cu 

respectarea legislației incidente pentru posturile aprobate 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr persoane recrutate Semestrial 

2.50 
Planificarea și executarea activităților de formare profesională la 

nivelul unității 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr activități de formare profesională Lunar 

2.51 

Planificarea personalului unității la cursuri de inițiere în carieră, 

cursuri de capacitate profesională, cursuri pentru schimbarea 

specialităţii/profilului de muncă sau alte cursuri și programe 

formative necesare îndeplinirii atribuțiilor postului 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr persoane planificate la cursuri Trimestrul I 2020 

2.52 
Întocmirea și monitorizarea situației posturilor prevăzute și 

încadrate, pe corpuri și linii de muncă 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Lunar 

2.53 

Executarea controalelor și verificărilor pe linia prevenirii 

riscurilor profesionale și protecției lucrătorilor și implementarea 

măsurilor specifice pentru respectarea legislației în vigoare 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr controale Trimestrial 

2.54 

Planificarea pregătirii prin programe formative și cursuri de 

perfecţionare şi specializare, în vederea obţinerii de competenţe 

profesionale aplicabile la locul de muncă, menținerii și dezvoltării 

nivelului de cunoștințe de specialitate, necesare creșterii eficienței 

și competitivității  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr persoane formate Trimestrial 

II.11 
Măsura: 

Implicarea activă în realizarea dezideratelor UE şi NATO 

 Acțiuni: 

2.55 
Acordarea de asistenţă tehnică statelor aflate în dificultate şi 

participarea în structurile de urgenţă euroatlantice 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - 31.12.2020 

III. POLITICI SECTORIALE: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  

III.1 

Măsura: 

Creşterea capacităţii administraţiei publice de a îmbunătăţi continuu procesele şi standardele de calitate, pentru a înlesni furnizarea de servicii 

publice de calitate, accesibile, conform nevoilor cetăţenilor 
 Acțiuni: 

3.1 Construirea grădiniţei cu program prelungit, oraș Sovata Primăria Orașului Sovata Nr. locuri grădiniță/creșă 2020 
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3.2 Modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Ioan Vlăduțiu Primăria Orașului Luduș - 2022 

3.3 
Construcția unei creșe cu 41 de locuri, dotarea și punerea în 

funcțiune a acesteia 
Primăria Orașului Luduș - 2022 

3.4 Modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Tehnologic Nr. 1 Primăria Orașului Luduș - 
În funcție de 

finanțare 

3.5 
Extindere clădire cu clasele primare; 

Construire grădiniță 
Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure - 2020-2023 

3.6 Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Târnăveni Primăria Municipiului Târnăveni Nr. elevi beneficiari 2022 

3.7 
Reabilitare, modernizare și extindere școală gimnazială din 

municipiul Târnăveni 
Primăria Municipiului Târnăveni Nr. elevi beneficiari 2021 

3.8 

Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Școala 

gimnazială „Alexandru Ceușianu”(proiectare și execuție) 

Montare geamuri termopan la Liceul „Petru Maior” 

Modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 

(proiectare și execuție) 

Primăria Municipiului Reghin Nr. mp construiți/reabilitați 2021 

3.9 
Consolidare, recompartimentare şi modernizare clădire internat-

Liceul Teoretic “Samuil Micu” – Sărmaşu 
Primăria Orașului Sărmașu - 2022 

3.10 
Construire grădiniță cu program normal-amenajări exterioare, 

instalație hidranți și semnalizare incendiu 
Primăria Orașului Sărmașu - 2020 

3.11 Construirea şi dotarea Creşei nr. 1 Sărmașu Primăria Orașului Sărmașu - 2020 

3.12 
Extindere rețele de apă și branșamente 

Înlocuire conducta de apă ( magistrala DN 600) 
Primăria Municipiului Reghin Lungime rețele realizate/înlocuite 2020 

3.13 
Extindere alimentare cu apă în cartierul Botorca din municipiul 

Târnăveni 
Primăria Municipiului Târnăveni Nr. gospodării 2021 

3.14 Canalizare și stație de epurare Hetiur Primăria Municipiului Sighișoara Nr. km 2021 

3.15 Extindere rețea de canalizare etapa II Primăria Municipiului Sighișoara Nr. km 2020 

3.16 Rețea de canalizare menajeră Primăria Municipiului Târnăveni Nr. gospodării 2021 

3.17 Rețele de canalizare menajeră și racorduri Primăria Municipiului Reghin Lungime rețele realizate 2020 

3.18 

Extindere reţele alimentare cu apă în Sărmaşu şi satele compo-

nente  - branşamente gospodării cetăţeni la reţeaua stradală - 

Lucrari in derulare 

Primăria Orașului Sărmașu - 2020 

3.19 

Extindere reţele canalizare în  Sărmaşu  

  - racorduri gospodării cetăţeni la reţeaua stradală   

- Lucrări in derulare 

Primăria Orașului Sărmașu - 2020 

3.20 
„Infiinţare canalizare menajeră şi staţie de epurare în localităţile 

Sărmăselu, Sărmăsel Gară şi Balda” 
Primăria Orașului Sărmașu - 2022 

3.21 Construire bloc de locuințe sociale în Reghin, str.Ierbuș nr.37A Primăria Municipiului Reghin Nr. mp construiți 2021 

3.22 
Lucrări tehnico-edilitare la obiectivul de investiții Construire Bloc 

ANL (PT+Lucrare) 
Primăria Municipiului Târnăveni Nr. mp 2020 

3.23 
Lucrări tehnico-edilitare la obiectivul de investiții Construire 

Centru Cultural (PT+Lucrare) 
Primăria Municipiului Târnăveni Nr. mp 2020 

3.24 
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură 

Luduș 
Primăria Orașului Luduș - 

În funcție de 

finanțare 

3.25 
Reabilitarea clădirii administrative a primăriei Municipiului 

Târnăveni (PT+Execuție) 
Primăria Municipiului Târnăveni Nr. mp 2021 

3.26 
Înființarea serviciilor publice locale și îmbunătățirea, extinderea 

serviciilor publice existente 
Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure Nr. servicii publice 2020-2021 
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3.27 

Controale tematice/inopinate privind 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. ) 

Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș 

Conform programului anual aprobat de 

conducerea Biroului Român de 

Metrologie Legală/Direcția Regională de 

Metrologie Legală Braşov 

Permanent 

3.28 
Supravegherea metrologică a laboratoarelor autorizate, conform 

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

Conform programului anual aprobat de 

conducerea Biroului Român de 

Metrologie Legală/Direcția Regională de 

Metrologie Legală Braşov 

Permanent 

3.29 
Participarea la programe de comparări interlaboratoare, iniţiate 

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

Conform programului anual aprobat de 

conducerea Biroului Român de 

Metrologie Legală/Direcția Regională de 

Metrologie Legală Braşov 

Permanent 

3.30 
Asigurarea competenţei profesionale şi perfecţionarea continuă a 

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

Conform programului anual aprobat de 

conducerea Biroului Român de 

Metrologie Legală/Direcția Regională de 

Metrologie Legală Braşov 

Permanent 

3.31 
Efectuarea de controale privind conţinutul real al produselor 

preambalate în funcţie de masă sau volum  
Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș 

Conform programului anual aprobat de 

conducerea Biroului Român de 

Metrologie Legală/Direcția Regională de 

Metrologie Legală Braşov 

Permanent 

3.32 

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 

Conform programului anual aprobat de 

conducerea Biroului Român de 

Metrologie Legală/Direcția Regională de 

Metrologie Legală Braşov 

Permanent 

3.33 

Îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii, prin furnizarea de 

informaţii cu privire la drepturile legale ale acestora în relaţia cu 

furnizorii de utilităţi privind mijloacele de măsurare utilizate (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 

3.34 

Consilierea cetăţenilor cu privire la legislaţia specifică, prin 

contact direct, la sediul instituţiei, telefonic, prin email sau cu 

ocazia depunerii de sesizări reclamaţii la sediul Serviciului 

Județean de Metrologie Legală Mureș . 

Serviciul Județean de Metrologie Legală Mureș - Permanent 

3.35 

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 

Indicatorii de performanță stabiliți de 

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Conform  

programului de 

actiuni tematice 

transmis de ANPC 

şi celor proprii 

CRPC/CJPC  

3.36 

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 

Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Mureș 

Indicatorii de performanță stabiliți de 

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Conform  

programului de 

acţiuni tematice 

transmis de ANPC 

şi celor proprii 

CRPC/CJPC 
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echipamente electrice şi electronice etc.) 

3.37 

Cercetarea reclamaţiilor consumatorilor în vederea asigurării 

despăgubirii acestora pentru pagubele generate de calitatea 

necorespunzătoare a produselor şi serviciilor 

Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Mureș 

Indicatorii de performanță stabiliți 

de Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Permanent 

3.38 
Controale în pieţele agroalimentare privind modul de respectare a 

prevederilor legale în acest sector 

Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Mureș 

Indicatorii de performanță stabiliți de 

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Periodic 

3.39 

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 

Indicatorii de performanță stabiliți 

de Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Conform  

programului de 

acţiuni tematice 

transmis de ANPC 

şi celor proprii 

CRPC/CJPC 

3.40 

Actiuni 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 

Indicatorii de performanță stabiliți de 

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Permanent 

3.41 

Informarea consumatorilor asupra drepturilor pe care le au  prin 

intermediul biroului de informare şi documentare existent la sediul 

Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureş 

unde se pun  la dispoziţie  ghiduri pe tipuri de produse şi servicii 

Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Mureș 

Indicatorii de performanță stabiliți de 

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Permanent 

3.42 

 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 

Indicatorii de performanță stabiliți de 

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Permanent 

3.43 

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 

Indicatorii de performanță stabiliți de 

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Permanent 

3.44 

Controale operative în colaborare cu organismele deconcentrate, 

în domeniul produselor alimentare, nealimentare, prestărilor de 

servicii 

Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Mureș 
- Lunar 

3.45 
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 

3.46 

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 
- Periodic 

3.47 

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 Nr. articole, emisiuni 2020 

3.48 

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 

- 2020 

3.49 Efectuarea de comunicări către B.C.C.O. Târgu-Mureș referitoare Instituția Prefectului – Județul Mureș – - 2020 
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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 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea 

și Evidența Pașapoartelor Simple  

3.50 
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 

- 2020 

3.51 
Derularea Programului național de cadastru și carte funciară 

2015-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Mureș 

Nr. imobile înscrise din oficiu în sistemul 

integrat de cadastru și carte funciară/an 
2023 

3.52 

Elaborarea de comunicate, informări de presă şi precizări şi 

monitorizarea feed-back-ului. 

Întâlniri periodice cu reprezentanţii organizaţiilor patronale, 

sindicale şi de pensionari. 

Întâlniri periodice, în cadrul Instituţiei Prefectului, cu 

reprezentanţii autorităţilor publice locale. 

Diseminare/difuzare materiale informative privind funcţionarea 

sistemului public de pensii, noutăţi legislative etc. 

Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace 

electronice şi asigurarea disponibilităţii tuturor informaţiilor 

necesare pe pagina web a instituţiei 

Monitorizarea comportamentului funcţionarilor în relaţia cu 

beneficiarii, precum şi creşterea calităţii informaţiilor furnizate 

acestora în cadrul activităţii de relaţii cu publicul. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.53 

Actualizarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la legislaţia 

europeană în domeniul coordonării sistemelor de securitate 

socială şi a acordurilor bilaterale de securitate socială, la care 

România este parte. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.54 

Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale. 

Creşterea calităţii  serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, 

cu preponderenţă IMM-urilor. 

Diseminarea informaţiilor privind sistemul de asigurare la 

accidente de  muncă şi boli profesionale. 

Eficientizarea activităţii privind lucrătorii migranţi beneficiari ai 

sistemului de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.55 

Creşterea gradului de implicare a medicilor experţi în aplicarea cu 

rigurozitate a normelor procedurale si criteriilor medicale pentru 

stabilirea gradului de invaliditate. 

Acţiuni de îndrumare, sprijin, monitorizare şi control a activităţii 

cabinetelor de expertiză medicală, organizate şi realizate de 

conducerea CTP. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.56 

Utilizarea modulelor sistemului informatic integrat şi comunicarea 

documentată a observaţiilor şi concluziilor către direcţiile de 

specialitate din cadrul CNPP, în scopul îmbunătăţirii continue a 

parametrilor de funcţionare ai acestuia. 

Participare, la solicitarea CNPP, la grupurile de lucru constituite 

în vederea îmbunătăţirii sistemului informatic integrat al CNPP. 

Crearea de conturi online pentru utilizatorii portalului. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 
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3.57 

Îmbunătăţirea activităţii de verificare  a deciziilor emise în vederea 

reducerii  numărului de erori. 

Acordarea de audienţe, în vederea clarificării unor aspecte 

rezultate din neînţelegerea reglementărilor în vigoare referitoare 

la stabilirea drepturilor . 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.58 

Sesizarea in timp util a tuturor aspectelor care necesită clarificare 

unitară. 

Formularea, la solicitarea CNPP, a unor puncte de vedere privind 

modul de soluţionare a unor reglementări interpretabile. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.59 

Instrumentarea, în termenul legal, a cererilor primite în aplicarea 

regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate 

socială şi a acordurilor bilaterale de securitate socială la care 

România este parte. 

Consolidarea relaţiilor bilaterale între CTP-urile care 

funcţionează ca pol de competenţă în gestionarea cererilor de 

pensie comunitară şi instituţiile corespondente din străinătate. 

Acordarea în termenul legal a drepturilor de asigurări sociale 

lucrătorilor migranţi din domeniul asigurării la accidente de 

muncă şi boli profesionale, conform regulamentelor europene de 

coordonare a sistemelor de securitate socială şi a acordurilor 

bilaterale de securitate socială la care România este parte. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.60 

Implementarea Regulamentului european nr. 679/2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46 /CE ( Regulamentul general privind 

protecţia datelor). Instruirea anuală a responsabilului cu protecţia 

datelor 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.61 

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

autorităţilor competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea 

identificării cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, 

posibilitatea existenţei în plată, în paralel, a mai multor  dosare de 

pensii, identificarea plăţilor necuvenite de pensii anticipate, 

anticipate parţial, de invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale de 

asigurări sociale sau introducerea eronată a CNP), procedând la 

corectarea datelor, la constatarea debitelor şi la  recuperarea 

sumelor încasate necuvenit.  

Raportarea lunară a situaţiilor identificate şi a sumelor recuperate 

la DGDPSCEI/CNPP. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunar 

3.62 

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

autorităţilor competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea 

identificării  cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea 

declaraţiilor nominale de către angajatori (posibile erori, 

posibilitatea ca o persoană să fie declarată de doi angajatori sau 

entităţi asimilate angajatorului ca fiind în două stări care sunt 

incompatibile ex. şomaj cu venituri de natură salarială), 

procedând la măsurile necesare corectării acestor situaţii.  

Raportarea lunară a situaţiilor identificate şi corectate la 

DGDPSCEI/CNPP. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Lunar 
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3.63 

Verificarea şi soluţionarea neconcordanţelor constatate urmare a 

analizării situaţiilor lunare cu cazurile de posibile neconcordanţe 

identificate la plata în sistem centralizat a drepturilor de asigurări 

sociale, conform Ordinului 356/IC/2015, Ordinului 357/IC/2015, 

Ordinului 373/IC/2015. Raportarea lunară, la termenele stabilite,  

a situaţiilor identificate la DGDPSCEI/CNPP şi aplicarea 

măsurilor necesare în scopul corectării acestora 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Lunar 

3.64 

Actualizarea operaţiunilor specifice sistemului de control 

managerial (proceduri, riscuri, etc.). 

Desfăşurarea de acţiuni de autocontrol în vederea identificării şi 

gestionării situaţiilor de risc. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.65 

Popularizarea şi încurajarea pensionarilor de a opta pentru 

modalitatea de plată a drepturilor prin intermediul conturilor 

bancare. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.66 

Dimensionarea corectă a necesarului lunar de fonduri  solicitat de 

CNPP pentru plata  tuturor prestaţiilor suportate din BASS şi BS  

Evaluarea permanentă a soldului în vederea disponibilizării/ 

suplimentării fondurilor  către/ de către CNPP. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.67 

Diminuarea debitelor rezultate din plăţi necuvenite. 

Actualizarea periodică a tuturor cheltuielilor de funcţionare, în 

vederea identificării soluţiilor de reducere a acestora, în situaţiile 

în care este posibil. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.68 Transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii către ANAF Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.69 

Transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii către serviciile 

specializate din cadrul CTP, astfel încât, să prevină cazurile în 

care instituţia este executată silit. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

3.70 
3 activități prevăzute în cadrul programului de comunicare privind 

fondurile europeane 
Consiliul Județean Mureș - 31.12.2020 

3.71 

Comunicare publică prin intermediul cotidianelor locale, 

televiziuni locale și pe portalul de știri locale on line, cu privire la 

activitățile/acțiunile derulate de Consiliul Județean Mureș  

Consiliul Județean Mureș - 31.12.2020 

3.72 Pregătire documentații tehnice (SF-uri, PT-uri, DALI) Consiliul Județean Mureș - 31.12.2020 

3.73 Investiții și Reparații Consiliul Județean Mureș Consiliul Județean Mureș Valoare investiții 31.12.2020 

3.74 
Reparații și investiții la instituțiile de cultură subordonate 

Consiliului Județean Mureș 
Consiliul Județean Mureș Valoare investiții/reparații 31.12.2020 

3.75 
Reparații și investiții SPJ Salvamont și la Căminul pentru persoane 

vârstnice Ideciu de Jos 
Consiliul Județean Mureș Valoare investiții/reparații 31.12.2020 

3.76 

Investiții și reparații la Direcția Generală de Asistența Socială și 

Protectia Copilului și la Centrele Școlare pentru Educație 

Incluzivă Nr. 1, 2, 3 

Consiliul Județean Mureș Valoare investiții/reparații 31.12.2020 

III.2 
Măsura: 

Deblocarea procesului de înregistrare a proprietăţilor imobiliare în sistemul de cadastru şi carte funciară 

 Acțiuni: 

3.77 Înscrierea locuințelor în cartea funciară Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure Nr. locuințe 2020-2021 

3.78 
Înregistrarea sistemică a terenurilor situate în extravilanul 

localității 
Primăria Municipiului Reghin Număr imobile înregistrate 31.12.2020 

3.79 Contract de finanatare cu OCPI si procedura achizitie atribuire Primăria Orașului Iernut Nr. imobile 2020 
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contract avand ca obiect înregistrare a proprietăţilor imobiliare în 

sistemul de cadastru şi carte funciară 

3.80 
Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul 

programului naţional  de cadastru 
Primăria Orașului Sărmașu - 2022 

3.81 

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu 

Mureș și Strategia de dezvoltare spațială a municipiului Târgu 

Mureș 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

3.82 PUZCP Târgu Mureș – zona construită protejată Târgu Mureș Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2021 

III.3 

Măsura: 

Reducerea birocraţiei, reducerea costurilor de funcţionare a sistemului administraţiei publice şi extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile 

publice de interes naţional şi local şi servicii electronice prin implementarea sistemelor de guvernare electronică (informatizarea administraţiei 

publice centrale şi locale) 
 Acțiuni: 

3.83 
Investiții în programul de informatizare a Consiliului Județean 

Mureș 
Consiliul Județean Mureș Valoare investiții 31.12.2020 

IV. POLITICI SECTORIALE: BUGETUL ȘI FISCALITATEA  
 Acțiuni: 

4.1 

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 
Indicatori specifici monitorizaţi de ANAF Permanent 

4.2 

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 
Indicatori specifici monitorizaţi de ANAF Permanent 

4.3 

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 
Indicatori specifici monitorizaţi de ANAF Permanent 

4.4 
Dezvoltarea canalelor de interacţiune informatică cu contribuabilii 

– prioritate fiind dezvoltarea serviciilor electronice 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Mureș 
Indicatori specifici monitorizaţi de ANAF Permanent 

4.5 
Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general 

consolidat al statului prin aplicarea măsurilor de executare silită 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Mureș 

 

Indicatori specifici monitorizaţi de ANAF 

 

Permanent 

4.6 
Creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie fiscală în 

domeniul taxei pe valoare adăugată 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Mureș 

 

Indicatori specifici monitorizaţi de ANAF 

 

Permanent 

4.7 

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 

 

Indicatori specifici monitorizaţi de ANAF 

 

Permanent 

4.8 

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 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Mureș 

 

Indicatori specifici monitorizaţi de ANAF 

 

Permanent 
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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 

4.9 

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.J.P.I. (Serviciul Județean de 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 

4.10 

Acordarea, la controlul documentar al operatiunilor vamale de 

import, a unei atentii sporite pentru incadrarea tarifara corectă a 

marfurilor, tinand cont de normele generale de interpretare a 

Nomenclaturii Combinate si de regulamentele in vigoare, publicate 

in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Biroul Vamal Mureș - 31.12.2020 

4.11 

Identificarea agentilor economici care indeplinesc conditiile de 

folosire a procedurilor simplificate de declarare a mărfurilor şi 

folosirea regimurilor vamale economice ce implică o suspendare a 

plăţii drepturilor vamale. Se vor intocmi formalitatile pentru 

autorizarea acestora 

Biroul Vamal Mureș - 31.12.2020 

4.12 

Înregistrarea, certificarea, atestarea sau autorizarea agentilor 

economici care desfasoara activitati economice cu produse 

accizate. 

Biroul Vamal Mureș - 31.12.2020 

V. POLITICI SECTORIALE: ECONOMIA 

 ENERGIE 

V.1 
Măsura: 

Adoptarea Strategiei energetice şi a Planului naţional integrat de energie şi schimbări climatice 
 Acțiuni: 

5.1 Extindere rețele de iluminat public Primăria Municipiului Reghin Lungime rețele realizate 2020 

5.2 
Implementare proiecte de creștere a eficientei energetice a 

clădirilor și obținerea de certificate energetice 
Primăria Orașului Iernut Nr. clădiri 2020 

5.3 Reabilitare și extindere iluminat public Primăria Municipiului Sighișoara - 2022 

5.4 Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public  Primăria Orașului Luduș - 2022 

5.5 
Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul 

Luduș 
Primăria Orașului Luduș 

- 
2021 

5.6 

Lucrări de intervenție la Școala generală nr. 2 Sărmașu în scopul 

creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a 

anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și 

instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 

Primăria Orașului Sărmașu - 2021 

5.7 

Lucrări de intervenție la Școala generală Balda în scopul creșterii 

eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a 

anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și 

instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 

Primăria Orașului Sărmașu - 2021 

5.8 
Extindere şi reabilitare iluminat public prin reducerea watajului 

corpurilor de iluminat şi mărirea eficienţei.  
Primăria Orașului Sărmașu - 2020 

5.9 
Lucrări de reabilitare iluminat public şi construcţii canalizaţii 

reţele subterane de transfer de informaţie în colaborare cu SC 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 
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Electrica SA,  pe străzile Târgului, Poştei, Eminescu (montare 

LED) etc. 

5.10 

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 - 2020 

5.11 

Servicii şi lucrări în domeniul energetic ( obiect principal de 

activitate executarea de servicii specializate de întreţinere,  

reparaţii  şi de execuţie ale instalaţiilor electrice,  menţinerea în 

funcţiune, monitorizarea şi gestionarea funcţionării acestora.) 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

5.12 

Iluminat arhitectural la obiectivele:                                                                                          

    - Catedrala Înălţarea Domnului, Catedrala Bun Vestire, Parohia 

Romano Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, 

Primăria Mun. Tg. Mureş, -  Faza proiectare 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

5.13 
Înfiinţarea şi delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public din 

Mun. Tg. Mureş 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

5.14 
Elaborarea documentaţiei în vederea demarării procedurilor  de 

Achiziţie Energie Electrică – Servicii de Brokeraj 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2021 

5.15 

Servicii de asistenţă tehnică de dirigenţie de şantier pentru lucrări 

de execuţie la obiectivul de investiţii "Racorduri electrice staţii de 

încărcare autobuze electrice – Taxă de racordare" 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

5.16 
Audit Energetic, Luminotehnic şi întocmirea unei baze de date şi a 

unei hărţi interactive pentru Iluminatul Public al Mun. Tg. Mureş 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

5.17 
Întocmire Program de Îmbunătăţire a Eficienţei  Energetice PIEE 

la nivelul Mun. Tg. Mureş conform Legii 121/2014 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

5.18 

Dezvoltarea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, prin efectuarea 

de lucrări de investiţii şi modernizare în localităţi din judeţul 

Mureş. 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. – Sucursala de 

Distribuție a Energiei Electrice Mureș 

Nr. lucrări de investiţii programate în 

anul 2020  

Nr. lucrări de investiții care se vor 

finaliza până la 31.12.2020  

Nr. lucrări de investiţii în derulare la 

31.12.2020 

2020 

2021 

5.19 

Creşterea gradului de continuitate în alimentarea consumatorilor, 

prin executarea de lucrări de revizii tehnice şi reparaţii în reţelele 

de distribuţie a energiei electrice.  

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. – Sucursala de 

Distribuție a Energiei Electrice Mureș 

Gradul de continuitate în alimentarea cu 

energie electrică 
2020 

5.20 

Alimentarea cu energie a noi consumatori, prin electrificări rurale 

și extinderi de rețele electrice 

 (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 

Număr lucrări prognozate pentru 

extindere de rețea  
2020 

 TURISM 

V.2 
Măsura: 

2020- prima etapă în „Dezvoltarea şi reabilitarea destinaţiilor turistice româneşti” 
 Acțiuni: 

5.21 
Amenajare spaţiu de agrement multifuncţional în jurul cinema 

Doina 
Primăria Orașului Sovata Nr. mp suprafață amenajată 2021 

5.22 Promovarea turistică a localității Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure - 2020-2021 

5.23 Restaurare, consolidare Turnul cu Ceas Primăria Municipiului Sighișoara - 2022 

5.24 Restaurare tronsoane din zidul cetății Primăria Municipiului Sighișoara - 2021 
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5.25 
2 proiecte derulate cu finanțare din fonduri nermabursabile și 

actiuni de dezvoltare a turismului în județul Mureș 
Consiliul Județean Mureș 

- 
31.12.2020 

 MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI IMM-URI 

V.3 

Măsura: 

Stabilirea de obiective pentru ataşaţii economici şi profesionalizarea corpului ataşaţilor economici și reorganizarea activităţii de promovare a 

comerţului exterior prin implicarea organizaţiilor şi asociaţiilor de afaceri 
 Acțiuni: 

5.26 

Diversificarea ofertei de informații despre oportunități de afaceri 

din țară și din străinătate, manifestări expoziționale interne și 

internaționale, dezvoltarea serviciilor de asistență și consultanță 

pentru operatorii economici care efectuează operațiuni de comerț 

exterior, consultanță juridică, economică, financiară, comercială, 

servicii complete și operative pentru înființarea și dezvoltarea 

societăților comerciale, întocmirea de rapoarte de evaluare a 

afacerilor, organizarea de evenimente pentru promovarea 

comunității de afaceri mureșene în țară și în străinătate, 

popularizarea și dezvoltarea serviciilor de mediere și arbitraj 

comercial intern și internațional. 

Camera de Comerț și Industrie Mureș 

Nr. solicitari de informații, consiliere si 

asistenta solutionate 

 

Nr. certificate de origine eliberate 

exportatorilor mureseni 

 

Nr. evenimente organizate sau 

mediatizate în cadrul comunitatii de 

afaceri muresene 

Permanent 2020 

V.4 
Măsura: 

Programul Romania Tech Nation/StartUp Nation 
 Acțiuni: 

5.27 

Informarea mediului de afaceri despre schema de ajutor de 

minimis 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 

Nr. conferințe de presă 

Nr. întâlniri de lucru, conferințe 
31.12.2020 

5.28 
Finalizarea implementării Schemei de minimis Start-Up Nation 

ediția a II-a 

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 

Atragere de Investiții și Promovare a 

Exportului – Târgu Mureș 

Acorduri de plată emise/cheltuieli 

certificate 
31.12.2020 

5.29 
Implementarea tehnică și financiară a Schemei de ajutor de 

minimis StartUp Nation/Tech Nation 

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 

Atragere de Investiții și Promovare a 

Exportului – Târgu Mureș 

Se vor stabili după lansarea programului 

31.12.2020 pentru 

contractare 

31.12.2021 pentru 

plată 

VI. POLITICI SECTORIALE: TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURĂ ȘI COMUNICAȚII 

 TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 

Modernizarea și mentenanța infrastructurii de transport existente;  

Accelerarea implementării investiţiilor în execuţie; 

Accelerarea pregătirii portofoliului de proiecte ce urmează să fie incluse pe lista Programului operaţional pentru transporturi (POT) în exerciţiul bugetar al 

UE 2021 - 2027 în limitele prevăzute de lege, cu prioritate a proiectelor de infrastructură mare de transport 

VI.1 
Măsura: 

Transport rutier 
 Acțiuni: 

6.1 Modernizare străzi urbane în Orașul Sovata Primăria Orașului Sovata Nr. km străzi modernizate 2021 

6.2 
Asfalatarea străzilor din intravilanul orașului Sângeorgiu de 

Pădure 
Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure Nr. km străzi asfaltate 2020-2023 

6.3 Amenajare intersecție sens giratoriu str.Gării cu str.Axente Sever Primăria Municipiului Reghin Nr. mp amenajați 2020 
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6.4 Modernizarea unor străzi (proiectare și executie) Primăria Municipiului Reghin Lungime străzi 2023 

6.5 
Întreținere curentă și periodică, reparații - rețeaua rutieră inclusiv 

lucrări de reparații capitale, siguranța circulației 
Primăria Orașului Iernut Nr. km 2020 

6.6 Modernizare străzi în municipiul Târnăveni Primăria Municipiului Târnăveni Nr. ml 2021 

6.7 Pod peste Târnava Mare – legătura cu cartierul Târnava II Primăria Municipiului Sighișoara - 2022 

6.8 Reabilitare poduri în municipiul Sighișoara Primăria Municipiului Sighișoara - 2021 

6.9 Reabilitare drumuri în orașul Luduș Primăria Orașului Luduș - 2020 

6.10 

Reabilitarea DC 103 Sarmasu – Larga – Morut. 

Reabilitarea DC 104 Balda – Vişinelu 

Lucrari in derulare 

Primăria Orașului Sărmașu - 2021 

6.11 Amenajarea a 2000 locuri de parcare pe canalul Pocloș – SF Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.12 
Amenajarea a 3 parcuri (str. Moldovei, Furnica-Predeal, parc str. 

Plopilor) – SF 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.13 Expertiza tehnică pentru 6 poduri peste pârâul Pocloș Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.14 Piste de biciclete de-a lungul  canalului Pocloș – PT Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.15 Parcări supraetajate în Municipiul Tg. Mureș – SF Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.16 Reparatii curente la pasaj pietonal Bd. 1 Dec. 1918 ( nr. 15-49) Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.17 
Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste 

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

6.18 

Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste 

linia CF 316 Brașov- Deda- Tîrgu Mureș- Războieni, km 280+000 

pe strada Călărașilor, în Municipiul Tîrgu Mureș- Lucrări în zona 

de siguranță a liniei CF 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.19 

Studiu de trafic, Expertiză tehnică și Studiu de fezabilitate pentru 

Stradă de 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) 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.20 SF - Strada de legatură între str. Corneşti şi str.Verii Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.21 
SF, avize, acorduri, autorizații 

-Sistem de management al traficului in municipiul Tg.Mureş 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.22 
Modernizare Piata Teatrului - Amplasare soclu sculptură scoică și 

suport fântână (Reactualizare proiect)- DALI +PT+Execuție 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.23 SF/Actualizare pentru Locuințe sociale Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.24 Reparaţii capitale spaţiul din Piaţa Victoriei nr. 33 Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.25 
Reabilitare Imobil Mureşeni nr. 50 - Etapa 1 (Proiectare + 

Execuţie) 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

6.26 Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare Consiliul Județean Mureș Valoare investiții 31.12.2020 

VI.2 
Măsura: 

Transport feroviar 

 Acțiuni: 

6.27 

Modernizarea trecerilor la nivel: 

-Aluniș Mureș - Reghin km240+685 

-Tg. Mureș - Tg. Mureș Sud km 284+731 

Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov Procent de execuție 

 

2020 

 

6.28 
Înlocuire instalației SBW din stația Dumbrăvioara cu instalație de 

centralizare electrodinamică CED - tip CR2 și instalație BLA 
Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov Procent de execuție 

2020 
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Reghin-Dumbrăvioara - Tg. Mureș Nord 

6.29 
Reparații linii cf, liniile I, II si III, stația Subcetate Mureș inclusiv 

aparatele de cale: 6 schimbătoare  între km 170+300 - 171+300 
Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov Procent de execuție 2021 

6.30 

Refacție totală linia CF DEDA – REGHIN, tronson Brâncovenești 

- Reghin de la km 241+370 la km 250+800 și linia II directă din 

stația CF Reghin de la km 241+370 la km 250+800 si consolidare 

terasament km 241+200 - 241+600 

Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov Procent de execuție 2021 

VI.3 
Măsura: 

Transport aerian 

 Acțiuni: 

6.31 Investiții și reparații RA Aeroport Transilvania Consiliul Județean Mureș Valoare investiții/reparații 31.12.2020 

 COMUNICAȚII 
 Acțiuni: 

6.32 
Simplificarea accesului cetăţenilor la informaţiile publice prin 

publicarea acestora pe site-ul instituției 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureș Nr actualizari 2020 

6.33 
Simplificarea accesului la serviciile publice prin furnizarea 

acestora și pe cale electronică 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureș Nr servicii care se pot accesa informatic 2020 

VII. POLITICI SECTORIALE: AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ 

VII.1 
Măsura: 

Continuarea programelor naţionale de sprijin pentru agricultori aflate în derulare  
 Acțiuni: 

7.1 

Împlementarea Programului de susținere pentru activitatea de 

reproducție, incubație și creștere în sectorul avicol aprobat prin 

Legea nr. 227/2018 și Ordin  nr. 463/2019 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
Nr. beneficiari înregistrați 

Valoare aprobată 

Termene stabilite 

prin acte normative 

7.2  Implementarea Programului lâna Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
Nr. beneficiari înregistrați 

Valoare aprobată 

Termene stabilite 

prin acte normative 

7.3 Implementarea Programului usturoi Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
Nr. beneficiari înregistrați 

Valoare aprobată 

Termene stabilite 

prin acte normative 

7.4 

Identificarea potenţialilor beneficiari a programului tomate  

Inregistrarea cererilor, verificarea documentelor, şi aprobarea 

sumelor 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. producători informați; 

Nr. beneficiari înscriși în program 

Nr. cereri înregistrate și verificate 

Valoare ajutor aprobat 

Termene stabilite 

prin acte normative 

7.5 
Implementarea Programului Național Apicol prin acordarea 

ajutorului de minimis în condiții meteorologice nefavorabile  
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. beneficiari înregistrați 

Valoare aprobată 

Termene stabilite 

prin acte normative 

7.6 

Implementarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor 

în sectoarele agricultură, acvacultură, industrie alimentară 

aprobat prin Legea  nr. 336/2018 și HG nr. 325/2019 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. documentații înregistrate și aprobate Permanent 

7.7 
Autorizarea la plata finală  a cererilor unice de plată aferente 

anului 2019 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. cereri depuse 

Nr. cereri verificate 

Nr. cereri autorizate  

Incadrarea în 

termenele legale 

conform shemelor 

de plata solicitate 

7.8 
Programarea fermierilor în vederea depunerii cererilor unice 

Campania 2020 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Număr de invitații transmise către 

fermieri  
29.02.2020 

7.9 
Primirea cererilor unice de plată C2020, înregistrarea, operarea și 

verificarea acestora; 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. cereri depuse 

Nr. cereri operate; 

Nr. cereri verificate 

15.05.2020 
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7.10 

Controlul preliminar al cererilor unice C2019 

Pregătirea dosarelor din eșantionul de control în vederea 

transmiterii  acestora către Serviciul Control pe teren  

Realizarea follow-upului în urma controlului prin metoda 

teledetecției 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. notificări transmise fermierilor 

Număr dosare eșantionate la controlul 

clasic în teren cât și prin metoda 

teledetecției  

Nr. fermieri programați pentru realizarea 

follow-up 

31.07.2020 

01.07-01.09.2020 

 

Follow-up-in 

termen stabilite de 

APIA Central 

7.11 

Preluarea rezultatelor din eșantionul de control clasic în teren cât 

și a celui prin metoda teledetecție și autorizarea la plată în avans a 

cererilor unice C2020 

 

Autorizarea la plată regulară a cererilor unice de plată  aferente 

C2020 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. cereri autorizate la plata avansului  

 

Sume totale autorizate la  plata avansului 

 

Nr. beneficiari 

 Avans 16.10.2020 – 

30.11.2020 

 

Plata regulară 

01.12.2020-

31.03.2021 

7.12 Emiterea titlurilor de creanță de constatare a  debitelor;  
Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 
Nr. procese verbale întocmite Permanent 

7.13 

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 

Număr de Blocuri Fizice actualizate în 

urma vizitelor pe teren. 
30.06.2020 

7.14 Verificarea pe teren a exploatațiilor din eșantionul de control 2020 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Număr de exploatații controlate din 

eșantionul de control 2020 
01.10.2020 

7.15 

Primirea, verificarea administrativă, autorizarea la plată a  

ajutoarelor de stat pentru  motorină și în sectorul creșterii 

animalelor ( ameliorare rase animale) 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. cereri depuse 

Nr. cereri verificate 

Nr. cereri autorizate     

Sume totale 

Nr. beneficiari 

 

 

Cereri de plata  

motorina – 

trimestrial 

Acorduri de 

finantare motorina- 

decembrie  

Cereri de plata 

ameliorare rase 

animale – lunar;  

Cereri initiale 

amelioare rase 

animale - decembrie 

7.16 

Primirea, verificarea administrativă, autorizarea la plată a 

Măsurii  14 -Plăţi în favoarea bunăstării animalelor, pachetele a) 

porcine si b) pasari 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. cereri depuse 

Nr. cereri verificate 

Nr. cereri autorizate     

Sume totale 

Nr. beneficiari 

Deconturi 

justificative – 

trimestrial 

Cereri de plata – 

15.01-15.02.2020 

7.17 
Primirea, verificarea administrativă, autorizarea la plată a 

Programului pentru școli al României 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. cereri depuse 

Nr. cereri verificate 

Nr. cereri autorizate     

Sume totale 

Nr. beneficiari 

Semestrial 

7.18 
Primirea, verificarea administrativă, autorizarea la plată a 

Programului Național Apicol 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. cereri depuse 

Nr. cereri verificate 

Nr. cereri autorizate     

Sume totale 

August–Octombrie  

2020 
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Nr. beneficiari 

7.19 
Vizarea carnetelor de rentă viageră. Transmiterea raportărilor şi 

documentaţiei specifice către APIA 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. carnete vizate 

Nr. raportări 

Nr. documentații 

31.08.2020 

7.20 Urmărirea și recuperarea debitelor naționale și europene; 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr. debite recuperate 

Sume recuperate 

% de recuperare 

Permanent 

7.21 
Plata ajutoarelor de stat pentru  motorină și în sectorul creșterii 

animalelor (ameliorare rase animale) 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Mureș 

Nr.beneficiari 

Suma plătită 
Trimestrial/lunar 

7.22 Control în teren la exploatatiile cuprinse in esantion APIA 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 
Nr exploatatii verificate 30.09.2020 

7.23 
Inregistrarea sau autorizarea exploatatiilor de ovine si verificarea 

acestora, precum si a exploatatiilor necomerciale cu ovine 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Număr exploatații autorizate/inregistrate 

sanitar veterinar 
Permanent 

7.24 

Inregistrarea, autorizarea si supravegherea activitatilor din 

sectorul cresterii animalelor si a procesarii produselor de origine 

animala 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Număr exploatatii autorizate/inregistrate 

sanitar veterinar 
Permanent 

7.25 
Efectuarea inspecției de stat în exploatațiile cuprinse la Registrele 

genealogice acreditate 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Conform graficului de inspecție Permanent 

7.26 

Avizarea adeverințelor eliberate de registrul genealogic pentru 

beneficiarii sprijinului cuplat în zootehnie, eliberarea 

adeverințelor pentru solicitanți conform legislației în vigoare 

Oficiul Județean de Zootehnie Mureș - 
15 mai 2020 

1 septembrie 2020 

7.27 
Efectuarea controlului la fața locului pentru cererile unice de plată 

eșantionate la controlul pe teren în zootehnie 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Conform eșantionului de control 

01 iulie – 01 

octombrie 2020 

VII.2 

Măsura: 

Elaborarea unui plan strategic naţional în vederea relansării sectorului de creştere a porcului în România concomitent cu măsuri pentru 

eradicarea pestei porcine africane 

 Acțiuni: 

7.28 

Implementarea Programului de susținere a crescătorilor de suine 

pentru activitatea de reproducție aprobat prin Legea nr. 195/2018 

și Ordin nr. 420/2019 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
Nr. documentații înregistrate și aprobate  

Valoare aprobată 

Termene stabilite 

prin acte normative 

7.29 
Implementarea Programului carne de porc din rase românești – 

Bazna și Mangalița 
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. beneficiari înregistrați 

Valoare aprobată 

Termene stabilite 

prin acte normative 

7.30 
Controale in exploatatiile cu suine si aplicarea Programelor de 

supraveghere pentru Pesta Porcina Clasica si Africana 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 
Număr controale realizate Permanent 

7.31 

Autorizarea exploatatiilor de suine, verificarea acestora si 

aplicarea Programelor de supraveghere pentru Pesta Porcina 

Clasica si Africana 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Număr exploatații autorizate/inregistrate 

sanitar veterinar 
Permanent 

VII.3 

Măsura: 

Susţinerea aplicării Legii nr. 150/2016 privind comercializarea produselor alimentare şi a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 

din 17 aprilie 2019 privind practicile neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar în scopul încurajării 

consumului de produse româneşti în România 
 Acțiuni: 

7.32 

Verificarea respectarii prevederilor HG nr. 1904/2006 privind 

iodarea universala a sari destinate consumului uman , hranei 

pentru animale si utilizarii ei de catre producatorii de paine si 

produse de panificatie  ; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale Lunar 
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7.33 

Verificarea legalitatii utilizarii atestatului si a logoului de produs 

traditional conform OM nr. 724/2013 privind atestarea produselor 

traditionale si conform Ordinului nr. 394/2014-retete consacrate 

românești 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale Lunar 

7.34 

Verificarea respectarii regimului de marcare, ambalare si 

comercializare a oualor la producatori, ambalatori si la unitatile 

de desfacere cu amanuntul conform Regulamentelor CE  a OM nr. 

461/2004 si HG nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a 

oualor 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale Lunar 

7.35 

Verificarea modului in care se respecta reglementarile in vigoare 

privind livrarea, transportul, achizitionarea si depozitarea 

produselor cerealiere conform OUG 12/2006, verificarea existenței 

autorizațiilor pentru spațiile de depozitare și verificarea celor care 

funcționează fără autorizații. 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale Lunar 

7.36 

Verificarea pe baza tematicilor aprobate de conducerea MADR, 

activitate desfasurată prin urmarirea respectarii legislatiei 

nationale si comunitare de catre operatorii economici inscrisi in 

sistemul de agricultura ecologica (AE) si de catre organismele de 

inspectie si certificare(OIC), aprobate de MADR 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale 

Lunar sau coform 

eșantion transmis 

de MADR 

7.37 

Verificarea activității organismelor de inspectie si certificarea prin 

inspectia pe teren a operatorilor aflati sub contract cu organismul 

respectiv avandu-se in vedere urmatoarele: 

 - verificarea pe teren a respectarii de catre organismele de 

inspectie si certificare a cerintelor minime de control cuprinse in 

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei; 

 - verificarea obiectivitatii inspectiilor efectuate de organismele de 

inspectie si certificare; 

 - verificarea eficientei activitatii organismelor de inspectie si 

certificare; 

  - identificarea eventualelor nereguli sau incalcari in activitatea 

de inspectie desfasurata de organismele de inspectie si certificare 

la operatorii aflati sub contract ; 

  - informarea structurii responsabile în domeniul inspectiilor 

tehnice din cadrul MADR  privind neconformitatile constatate; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale 

La solicitarea 

MADR conform 

tematicii de 

inspecție 

7.38 

Controlul de conformitate pentru fructele si legumele proaspete 

destinate exportului sau provenite din import și eliberarea 

certificatului de conformitate 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
Nr. controale 

Nr. certificate emise 
La solicitare 

7.39 

Controlul de conformitate privind respectarea standardelor de 

comercializare sub aspectul modului de sortare, ambalare, 

etichetare si depozitare a fructelor si legumelor proaspete 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale Lunar 

7.40 

Controlul privind respectarea legislatiei specifice in pietele 

agroalimentare de catre producatori, persoane juridice, 

administratii piete si primarii- Legea 145/2014 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. controale în piață 

Nr. controale la administrația piețelor 

Nr. controale la primării 

Permanent 

7.41 

- Realizarea campaniei de informare si medietizare a legislatiei 

nationale si comunitare in domeniul OMG (organisme modificate 

genetic); 

- Inventarierea suprafețelor cultivate cu plante modificate genetic, 

porumb si soia conventională; 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. informări 

 

 

Nr. controale 

2020 

 

Mai – Septembrie 

2020 
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-Realizarea de teste pe frunzele de soia în câmp pentru stabilirea 

gradului de impurificare cu OMG 

7.42 

Verificarea  prin sondaj a respectarii conformitatii îngrasamintelor 

chimice, care se produc, depoziteaza si comercializeaza in 

Romania 

Verificarea  conformitatii îngrasamintelor din tari terte, a 

documentelor care au stat la introducerea lor pe piata 

Urmarirea trasabilitatii pe intreaga durata de punere pe piata a 

ingrasamintelor 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale Lunar 

7.43 

Verificarea  respectarii Legii nr.339/2005, privind regimul 

plantelor, substantelor si  preparatelor stupefiante si psihotrope 

(mac si canepa) 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale 
Mai- Septembrie 

2020 

7.44 

Verificarea suprafetelor declarate, destinate cultivarii tutunului la 

cultivatorii de tutun, conform cererilor de plata pe suprafata 

depuse la APIA, precum si verificarea densitatii, astfel ca la 

recoltare sa se asigure o densitate medie de cel putin 2 plante/mp, 

existența contractelor de vânzare - cumpărare 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
Nr. controale 

Nr. procese verbale 

Iulie – Septembrie 

2020 

7.45 

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 
Nr. controale 

Nr. documente de însoțire 
Permanent 

7.46 

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 punc de vedere 

calitativ şi trimiterea spre analiză la laboratorul autorizat pentru 

controlul calităţii şi igienei vinului. 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. controale 

 

 

 

 

Nr. probe prelevate 

Permanent 

7.47 

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 Nr. controale Permanent 

7.48 

Verificarea respectarii Legii nr.18/1991 republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- verificarea schimbării categoriei de folosință a terenurilor 

agricole fara aprobarile legale; 

- verificarea amplasării obiectivelor de investiții pe terenurile 

agricole fără aprobările prevăzute de legislație; 

- verificarea modului de utilizare a terenurilor agricole 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. controale Permanent 

VII.4 
Măsura: 

Revalorizarea cercetării ştiinţifice agricole şi zootehnice, precum şi dezvoltarea învăţământului dual în domeniul agricol 
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 Acțiuni:    

7.49 

Actiuni de popularizare:  

Sprijin producatori 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;  

Vita de vie 

Grau 

Porumb 

Floarea soarelui 

Loturi demonstrative în zootehnie: 

specia ovine, bovine ; 

B) Târguri , expoziţii, concursuri:Expo taurine Deda, Expo taurine 

Sarmasu, Targ de berbeci Galesti, Expo legume- Gh.Doja, Expo 

agrozoo Acatari, Expo apiardeal Sighisoara; Târgul cireșelor 

Brâncovenești;Sărbătoarea mărului Batoș, Festivalul magiunului 

Iara de Mureș, Festivalul rabarbarului Saschiz 

Ziua Națională a produselor agroalimentare românești din 10 

octombrie la Târgu Mureș 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. acțiuni 

Nr. loturi 

Nr. târguri 

Nr. expoziții 

 

Lunar 

 

 

7.50 Participarea în consiliile de administrație ale liceelor agricole  Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. ședințe 

Nr. informări 

Nr. agenți economici din domeniu pentru 

efectuarea stagiilor de practică de 

specialitate 

La convocare 

7.51 

Organizarea de cursuri de calificare producători agricoli; 

cursuri de formare profesionala  masura 111 -beneficiari 

solicitanti masura 141 si 112, cursuri de formare profesionala 

masura 11 –  agromediu si clima,  masura 10 -agricultura 

ecologica   

Consiliere si asistenta tehnica pentru elaborarea planului de 

afaceri pt potentiali beneficiari ai fondurilor FEADR 2014-2020 

potrivit ghidului solicitantului pe submasurile 6.1,6.3, 4.1; 

Proiecte de  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 

Nr. cursuri de calificare 

Nr. cursuri de formare profesională 

 

 

 

 

 

Nr. amenajamente pastorale 

 

 

Decembrie 2020 

7.52 

Elaborări de studii pedologice şi agrochimice pentru Sistemul 

Naţional şi Judeţean de Monitorizare sol-teren în următoarele 

teritorii administrative: 

- com. Bahnea - faza birou 

- com. Viisoara- faza teren 

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice 

Mureș 
Nr. ha 31.12.2020 
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7.53 

Elaborări de studii pedologice şi agrochimice in vederea intocmirii 

planului de fertilizare si a masurilor agropedoameliorative  pentru 

amenajamente pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente 

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice 

Mureș 
Nr. ha Permanent 

7.54 

Elaborări 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 

Lucrările se efectuează în măsura 

solicitărilor 
Permanent 

7.55 
Elaborări de studii de specialitate privind înfiinţarea plantaţiilor 

de viţă de vie, pomicole şi amenajări legumicole 

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice 

Mureș 

Lucrările se efectuează în măsura 

solicitărilor 
Permanent 

7.56 

Elaborări de studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi 

eficientă a îngrăşămintelor chimice, a amendamentelor si 

dejecţiilor provenite din fermele mari zootehnice 

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice 

Mureș 

Lucrările se efectuează în măsura 

solicitărilor 
Permanent 

VII.5 
Măsura: 

Pregătirea Programului naţional strategic 2021-2027 

 Acțiuni: 

7.57 

- Promovarea celor mai moderne tehnologii pentru creşterea 

producţiilor medii şi totale la hectar şi cap de animal; 

- Informarea privind măsurile de sprijin cu fonduri UE şi bugetul 

naţional 

- Informarea producătorilor cu privire la obligația afișării 

etichetei la locul de vînzare a pepenilor; 

- Informarea privind evoluția pestei porcine clasică și africană; 

- Informarea privind acțiunile de prevenire apariției virusului 

pestei micilor rumegătoare; 

- Implementarea prevederilor Legii nr. 62/2018 privind 

combaterea buruienii ambrozia; 

- Asigură 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,  a 

culturilor de cânepă și mac,  a plantelor modificate genetic. 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
Nr. informări 

Nr. exploatații agricole 
Permanent 

7.58 

- 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/ 

grupurilor de producători 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. asociații / cooperative / grupuri de 

producători / organizații de producători 

înființate 

La solicitare 

7.59 
- Eliberarea avizelor consultative în vederea emiterii atestatelor de 

producător persoanelor fizice; 
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. avize consultative eliberate La solicitare 

7.60 

- Eliberarea autorizaţii 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 

Nr. autorizații 

Capacitate depozit 

 

 

Nr. certificate 

Cantitate 

Nr. certificate 

Cantitate 

La solicitare 

7.61 - Participarea în cadrul Comitetelor locale/judeţene pentru situaţii Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. procese verbale încheiate La producerea 
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de urgenţă la întocmirea proceselor verbale de constatare a 

pagubelor produse de fenomenele meteorologice nefavorabile, 

Suprafată afectată 

Valoare pagube 

fenomenelor  

meteorologice 

negative 

7.62 

-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,  aprobarea drepturilor  individuale de 

plantare/ replantare a viţei de vie cu struguri de vin nobile, 

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 

Nr. autorizații 

Suprafața 

Nr. cereri avizate 

Suprafața 

Nr. declarații stoc vin 

Nr. declarații recoltă struguri 

Nr. declarații producție vin 

 

Nr. autorizații          

Nr. carnete de viticultor 

La solicitare 

 

 

Iulie 2020 

 

 

Decembrie 2020 

 

 

La solicitare      

  

La solicitare – 

Septembrie – 

Noiembrie 2020 

7.63 

-Implementarea şi derularea  programelor de restructurare/ 

reconversie a plantaţiilor viticole – verificarea planurilor 

individuale, recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor; 

- Colaborerea  cu APIA în vederea derulării măsurilor de sprijin 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. documentații verificate 
Termen conform 

actelor normative 

7.64 

- 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,  

-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 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. decizii 

Suprafața 

 

 

 

Nr. documentații 

 

Nr. decizii 

Suprafața 

 

Nr. documentații 

Suprafața 

 

Nr. oferte de vînzare teren, nr. avize 

eliberate, suprafața 

Nr. studii pedologice recepționate 

Suprafata 

La solicitare 

7.65 

- Întocmirea de proiecte de amenajamente pastorale 

-Verificarea şi avizarea amenajamentelor pastorale pentru pajiştile 

permanente aprobate de consiliile locale 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 
Nr. Proiecte de amenajamente pastorale  

Suprafața pajiști 
2020 

7.66 

- Eliberarea autorizaţilor pentru cultivarea de plante modificate 

genetic şi plante ce conţin substante stupefiante și psihotrope; 

-Înregistrarea declarațiilor de livrare a  plantelor medicinale; 

-Înregistrarea contractelor  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 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. autorizații 

Suprafața 

Nr. declarații 

Nr. contracte 

Nr. contracte 

Suprafața 

Nr. declarații 

2020 
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plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr,  

- Înregistrarea contractelor de cultură hamei şi vizarea proceselor 

verbale de producţie,  

- Asigură asistenţă de specialitate autorităţilor locale pentru 

elaborarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi din surse agricole 

Cantitatea 

Nr. contracte 

Suprafața 

Nr. UAT-uri  

7.67 

- Prelucrearea datelelor  cu privire la preţurile produselor 

agricole de pe piaţă şi propun preţuri medii ale produselor 

agricole pe care le transmit la CJ / transmit datele la 

MADR/prelucrează informaţiile de preţ pentru legume fructe  

- Întocmirea de  propuneri a  normelor  de venit şi transmiterea  la 

ANAF 

-Furnizarea  de  iinformații  privind emisiile de gaze cu efect de 

seră- sectorul agricultura 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. documente Anual 

7.68 

-Instituirea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor 

Agricole şi Alimentare –SIPPAA- colectarea, prelucrarea şi 

monitorizarea preţurilor din pieţe, târguri, oboare şi ag. 

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 cercetarii statistice Conturi 

economice, 

- Întocmirea rapoartelor şi situaţiilor sinteză 

- Estimarea producţilor agricole conform graficelor MADR; 

- starea de vegetaţie a culturilor agricole 

-Întocmirea anual a Balantei 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 
Nr. rapoarte 

Suprafața 

Lunar 

 

 

AGR 2ª –  Mai -

Iunie 

AGR 2b -  

Noiembrie –

Decembrie 2020 

 

 

Lunar 

 

Trimestrial 

 

 

 

Februarie-Martie 

2020 

 

Noiembrie –

Decembrie 2020 

Săptămânal 

7.69 
Completarea machetei cu date statistice aferente sectorului 

vitivinicol 
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. machete Anual 

7.70 

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 Nr. Formulare Aprilie 2020 

7.71 

- Întocmirea rapoartelor lunare privind efectivele de animale şi a 

producţiilor animaliere realizate şi procesate – AGR 6ª 

- Acordarea de coduri de identificare fermelor producătoare de 

ouă pentru comercializare 

-Monitorizarea informaţiilor de preţ privind carnea de pasăre, 

carnea de ovine şi ouă de consum, carnea de bovine  

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. Rapoarte întocmite 

 

Nr. ferme 

 

Nr. informații monitorizate  

Lunar 

7.72 - Verificarea documentaţiilor şi eliberarea autorizaţiilor pentru Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. autorizații eliberate Lunar 
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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 

Suprafața ha  

7.73 

- Monitorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în 

domeniul producţiei de produse alimentare, 

- Promovarea produselor tradiţionale – înregistrarea şi verificarea 

documentaţiei şi a agentul 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 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. agenți economici 

 

Nr. beneficiari înregistrați 

Nr. produse alimentare înregistrate 

Lunar 

7.74 

- 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 
Nr. Producători agricoli înregistrați 

 
Lunar 

7.75 

-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 documentatiilor ale  OIF şi FOIF, raportarea la 

OROIF – MADR  raportul de verificare 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș 

Nr. Organizații 

Nr. Exploatații agricole  

Suprafața irigată 

Anual 

7.76 

Autorizarea exploatatiilor de pasari, verificarea acestora si 

aplicarea Programelor de supraveghere pentru Influenta Aviara si 

Salmonelozele Aviare 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Număr exploatații autorizate/înregistrate 

sanitar veterinar 
Permanent 

7.77 

Inregistrarea sau autorizarea exploatațiilor de bovine/ bubaline si 

verificarea acestora, precum si a exploatatiilor necomerciale cu 

bovine 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Număr exploatații autorizate/înregistrate 

sanitar veterinar 
Permanent 

7.78 

Elaborare proiecte in vederea accesării de fonduri europene prin 

FEADR 

Instalarea tinerilor fermieri 6.1; 

Sprijin pentru  dezvoltarea fermelor mici ;  

Investiții în exploatațiile agricole;   

Asistență tehnică de specialitate comunităților din mediul rural 

Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. proiecte elaborate 

La deschiderea 

sesiunilor prevazute 

în ghidul 

solicitantului 

7.79 - Promovarea legislaţiei comunitare şi naţionale prin întâlniri, Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș Nr. intâlniri, pliante, broșuri, tehnologii. Permanent – La 
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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; 

- 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 

solicitare 

7.80 

-Promovare program pentru înființare centre de colectare, 

depozitare si procesare legume-fructe;     

 -Promovare înființare centre de colectare lână; 

- Program achiziționare abatoare mobile 

- Program de sustinere a cultivatorilor de usturoi 

-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 

Nr. centre de colectare 

Nr. puncte de sacrificare 

Nr. stâni amplasate 

 

Permanent 

7.81 

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 

Nr. operatori economici înregistrați Permanent 

7.82 
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 

Nr. ha Permanent 

7.83 
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 

Nr. probe 

Nr. determinări efectuate 
Permanent 

7.84 

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 

Nr. operatori economici înregistrați Permanent 

7.85 Autorizarea si verificarea bazinelor piscicole 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Numar exploatatii autorizate/inregistrate 

sanitar veterinar 
Permanent 

VII.6 
Măsura: 

Sprijinirea sectorului zootehnic 

 Acțiuni: 

7.86 
Participarea în comisia mixtă în vederea încadrării animalelor în 

standardul rasei. 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș - Permanent 
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Eliberarea adeverințelor în vederea înscrierii acestora în secțiunea 

secundară a registrului genealogic. 

7.87 

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 

7.88 
Autorizarea/reautorizarea fermelor de reproducție avicole și a 

stațiilor de incubație 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș - 

Anual 

Conform deciziei 

Agenției Naționale 

pentru Zootehnie 

7.89 
Efectuarea inspecției la Asociațiile acreditate pentru efectuarea 

controlului oficial la lapte, carne și lână. 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Conform graficului de inspecție Permanent 

7.90 
Efectuarea inspecției de stat la Asociațiile acreditate pentru 

efectuarea controlului oficial lapte si carne   
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Conform graficului de inspecție Permanent 

7.91 
Efectuarea inspecției de stat în exploatațiile înscrise în controlul 

oficial 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Conform graficului de inspecție Permanent 

7.92 
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 

7.93 
Evaluarea activității desfășurate de prestatorii de servicii IA 

(Însămânțări Artificiale). 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș - 

Anual 

Conform deciziei 

Agenției Naționale 

pentru Zootehnie 

7.94 
Autorizarea/reautorizarea reproducătorilor MN (Montă Naturală) 

și a punctelor de MN. 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș - Permanent 

7.95 
Efectuarea inspecției de stat în exploatațiile înscrise în controlul 

oficial-  sectorul creșterii bivolițelor 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș Conform graficului de inspecție Permanent 

7.96 
Acordarea codurilor de stupină și autorizarea/reautorizarea 

fermelor de multiplicare 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș - 

01 aprilie-31 

decembrie 2020 

Primăvara - 

Toamna 

7.97 
Eliberarea pașapoartelor pentru cabaline, identificare, inspecție în 

târguri 
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș - Permanent 

VII.7 Îmbunătăţiri funciare 

 Acțiuni: 

7.98 
Intretinerea amenajarilor de desecare, drenaj combaterea 

eroziunii solului 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare 

Mureş 

Distrugerea vegetatiei de pe canale pe 9 

ha. 

Desecare Crăiești – Șincai si CES 

Crăiești- Mădăraș 

31.12.2020 

7.99 
Lucrari de reparatii pe amenajarile Desecare Pârâul Voiniceni, 

Desecare Valea Baii si CES Comlod z. Iclanzel 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare 

Mureş 

Decolmatari canale 61416 mc, reparatii 

podete 14 bucăti 
31.12.2020 

7.100 

Extinderea suprafetelor amenajate cu lucrari de irigatii, desecari 

si combaterea eroziunii solului prin elaborarea de Note 

Conceptuale 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare 

Mureş 

Elaborare de Note Conceptuale. 31.12.2020 

7.101 Eliberarea de avize pentru scoaterea din circuitul agricol, avize Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Avize eliberate Permanent 
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PUG, PUD si PUZ. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare 

Mureş 

7.102 

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 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare 

Mureş 
- Permanent 

7.103 
Identificare terenuri neproductive in vederea redării in circuitul 

agricol 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare 

Mureş 
- Permanent 

VIII. POLITICI SECTORIALE: FONDURI EUROPENE 
 Acțiuni: 

8.1 

Mediatizarea, diseminarea operativă și organizarea de evenimente 

de promovare a oportunităților de finanțare accesibile operatorilor 

economici privați din fonduri europene și din surse 

complementare, mediatizarea evenimentelor de promovare 

organizate de autoritățile responsabile cu gestionarea fondurilor 

europene  

Camera de Comerț și Industrie Mureș 

Nr. evenimente de promovare a 

oportunitatilor de finantare organizate 

sau mediatizate in cadrul comunitatii de 

afaceri muresene 

Permanent 2020 

8.2 

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 Nr verificări Permanent 

8.3 

Colaborarea instituţională în vederea identificării şi eliminării 

obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor, a persoanelor 

şi a mărfurilor. Efectuarea verificării 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, 

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, 

Nr obstacole întâlnite 

 
2020 
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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 de Metrologie Legală 

Mureș, 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare- 

Unitatea de Administrare Mures a Filialei 

Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Mureş-

Oltul Superior 

8.4 

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 

Nr. întâlniri 

Nr. informări 
2020 

8.5 

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 
Nr. situații întocmite 2020 

8.6 

Elaborarea 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 
Nr. rapoarte 31.12.2020 

8.7 

Proiecte aflate în implementare 

1. ”Fazarea proiectului reabilitarea sitului poluat istoric Iaz 

Batal 30 ha – Târgu Mureș, finanțat prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare- contract de finanțare 

semnat prin POIM; 

2. Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădirile 

rezidențiale din Municipiul Târgu Mureș-lot I 

3. Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădirile 

rezidențiale din Municipiul Târgu Mureș-lot II 

4. Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice 

12 deal, Pitesti, Tg –Mures 

5. Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice 

10 deal, Iași, CJ Neamț, Târgu Mureș 

6. Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă str. 

Apaductului nr. 54-56 

7. Achiziționare de autobuze ecologice care să deservească 

transportul public de călători al Municipiului Târgu Mureș 

8. Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integral, 

ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai 

9. Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și 

suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului 

Tîrgu Mureș  

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

2020 

 

2023 

 

2023 

 

2022 

 

2023 

 

2021 

 

2022 

 

IX. POLITICI SECTORIALE: MUNCA ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ 
 Acțiuni: 

9.1 Organizarea și desfășurarea activităților derulate în cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - TRIM. I-II 2020 

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


34 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-261261, fax: 0265-264814 

E-mail:deconcentrate@prefecturamures.ro, web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 
  

Campaniei Europene de informare cu privire la beneficiile muncii 

declarate – denumirea campaniei „Câștigă, Declară, 

Beneficiază”; 

9.2 

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 - TRIM. I-IV 2020 

9.3 

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 - TRIM. I 2020 

9.4 

Acțiune de informare și conștientizare a elevilor din învățământul 

liceal și profesional, potențiali lucrători începând cu anul 2020-

2021, privind noțiuni legislative de securitate și sănătate în muncă 

și legislația muncii, necesare, atunci când intră pe piaţa forţei de 

muncă, oricărui viitor lucrător, atât în România cât și în 

comunitatea europeană. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - TRIM. II 2020 

9.5 

Acțiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de 

muncă și sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de 

muncă sigur și sănătos. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - TRIM. I-IV 2020 

9.6 

Acțiuni de organizare a Consiliul Consultativ Tripartit în scopul 

promovării  bunelor practici din domeniul dialogului social 

tripartit  

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - TRIM. I-IV 2020 

9.7 

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 și de 

cunoaștere a instrumentelor de lucru ale Inspecției Muncii în 

domeniu. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - TRIM. I-IV 2020 

 Politici active de ocupare/stimulare a muncii  

IX.1 
Măsura: 

Sprijinirea cooperării dintre sistemul de educaţie/sistemul de afaceri, prin susţinerea structurilor de învăţământ dual 
 Acțiuni: 

9.8 

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 

dual ca alternativă la învățământul tehnologic 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș Nr. campanii 2020 

9.9 
Realizarea de întâlniri periodice cu agenții economici, ședințe ale 

Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș Nr. întâlniri 2020 

9.10 Proiect ”Ne place scoala SOS” Primăria Orașului Sovata Nr. copii beneficiari 2021 

IX.2 

Măsura: 

Eficientizarea activităţii ANOFM pentru a oferi servicii competitive beneficiarilor - persoane în căutarea unui loc de muncă (inclusiv români 

din diaspora, dar şi persoane cu dizabilităţi), respectiv angajatori 
 Acțiuni: 

9.11 

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 

Număr persoane de etnie romă consiliate 

Număr persoane cu dizabilități consiliate 

Număr persoane repatriate consiliate 

31.12.2020 

9.12 Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Număr persoane care beneficiază de 31.12.2020 
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creșterii șanselor de ocupare a acestora, și asigurarea accesului 

șomerilor la măsurile active: prima de activare. 

Muncă Mureș prima de activare 

9.13 

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;  

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor cu 

vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani și crearea de noi locuri de 

muncă prin: subvenționarea locurilor de muncă. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Mureș 

Număr persoane cu care AJOFM Mureș 

încheie contracte de solidaritate 

 

Număr persoane încarate în muncă cu 

care AJOFM Mureş a încheiat contracte 

de solidaritate 

31.12.2020 

9.14 

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; consultanța și asistența pentru 

începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei 

afaceri; completarea veniturilor salariale ale angajaților; 

stimularea mobilității forței de muncă. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Mureș 

Număr persoane care beneficiază de 

servicii de informare și consiliere 

profesională 

Număr persoane cuprinse în măsuri 

active 

Număr persoane care beneficiază de 

servicii de medierea muncii 

Număr persoane încadrate în muncă 

Număr persoane care beneficiază de 

completarea veniturilor salariale după 

încadrarea în muncă 

Număr absolvenți de învățământ care 

beneficiază de prima de inserție 

Număr persoane care beneficiază de 

servicii de consultanță și asistență pentru 

începerea unei activități independente 

sau pentru inițierea unei afaceri 

Stimularea mobilității forței de muncă: 

- Număr persoane care beneficiază de 

prima de instalare 

- Număr persoane care beneficiază de 

prima de încadrare 

- Număr persoane care beneficiază de 

prima de relocare 

31.12.2020 

9.15 

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 

Număr persoane care beneficiază de 

servicii de preconcediere:(se acordă de 

agentiile de ocupare la solicitarea 

agenţilor economici care urmează să 

efectueze disponibilizări de personal) 

31.12.2020 

9.16 

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 

Șomeri peste 45 de ani, încadrați 

Șomeri absolvenţi ai instituțiilor de 

învăţămînt, încadrați 

Șomeri care mai au 5 ani până la 

îndeplinirea, conform legii, a condiţiilor 

pentru a solicita pensia anticipată 

parţială sau de acordare a pensiei pentru 

limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc 

condiţiile de a solicita pensia anticipată 

parţială, încadrați 

31.12.2020 
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Persoane cu handicap, încadrate 

Tineri NEETS 

9.17 

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 

și plasarea pe locuri de muncă vacante. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Mureș 

Nr. tineri cu vârsta până în 25 de ani 

cuprinși în programe de formare 

profesională; 

Număr contracte de ucenicie la locul de 

muncă încheiate 

31.12.2020 

9.18 

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 

Număr acțiuni ICC 

Număr elevi care participă la aceste 

acțiuni 

31.12.2020 

9.19 

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

perioadele vacanțelor în vederea asigurării unei atitudini active 

fața de muncă, precum și a legăturii cu experiența dobândită la 

locul de muncă. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Mureș 
Număr elevi și studenți încadrați 31.12.2020 

9.20 

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 
Număr ședințe statutare 31.12.2020 

9.21 

Furnizarea de servicii de formare profesională pentru persoanele  

aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri)  și  organizarea de 

programe de formare  profesională pentru angajați, în funcție de 

nevoile existente pe piața muncii.  

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 

Nr. șomeri cursați 

Nr. angajați/salariați/ucenici/persoane 

care suportă contravaloarea serviciilor 

de formare profesională 

31.12.2020 

9.22 

Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea 

creșterii șanselor de ocupare a acestora, și asigurarea accesului 

șomerilor la măsurile active prin formarea profesională și prin 

evaluarea/certificarea compețentelor profesionale dobândite pe 

alte căi decât cele formale. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Mureș 

Număr persoane care beneficiază de 

servicii de formare profesională 

Număr persoane care beneficiază de 

servicii de evaluare și certificare 

competențe profesionale dobîndite pe alte 

căi decît cele formale 

31.12.2020 

9.23 Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 

Numărul de furnizori de formare 

profesională a adulţilor autorizați. 
Permanent 

9.24 

Organizarea de programe de formare profesională continuă (de 

învațare pe întreg parcursul vieții) pentru dobândirea de aptitudini 

și competențe solicitate pe piața muncii, pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și manageriale, pentru 

implementarea standardelor internaționale de calitate, mediu, 

sănătate și securitate în munca.  

Camera de Comerț și Industrie Mureș Nr. persoane formate Permanent 2020 

IX.3 Politici corecte și eficiente vizând pensiile 

 Acțiuni: 

9.25 

Eficientizarea activităţii de soluţionare a cererilor de înscriere la 

pensie şi a altor drepturi care se acordă beneficiarilor.  

Eficientizarea activităţii de plată a pensiilor şi a altor drepturi de 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 
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asigurări sociale. 

Informarea permanentă a personalului privind modificările 

legislative  din domeniul propriu de competenţă 

9.26 

Revizuirea standardelor de timp pentru soluţionarea unei cereri: 

 -reducerea numărului de cereri soluţionate peste termenul legal; 

 -reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor. 

Recalcularea drepturilor de pensie conform prevederilor Legii 

nr.221/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

IX.4 
Măsura: 

Un dialog social real și eficient 

 Acțiuni: 

9.27 
Organizarea ședințelor Comisiei de Dialog Social a Județului 

Mureș  
Instituția Prefectului – Județul Mureș Nr. ședințe 2020 

9.28 

Promovarea realizării dialogului social în domeniul formării 

profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 

prin implicarea activă a Consiliului Consultativ al C.R.F.P.A. 

Mureș. 

Centrul Regional de Formare Profesională a 

Adulților Mureș 
Nr. ședințe Trimestrial 

IX.5 
Măsura: 

Asistență socială îndreptată către nevoile reale ale beneficiarilor 
 Acțiuni: 

9.29 

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 

Nr beneficiari 

Nr controale 

Nr compensari efectuate 

2020 

9.30 
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 

Nr. rapoarte transmise la Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
2020 

9.31 

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 în 

termen legal 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 
Numărul de beneficii sociale acordate Permanent 

9.32 
Control şi îndrumare metodologică către unele ONG-uri care 

înființează şi administrează unităţi de asistenţă socială 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 

Numărul de ONG-uri care primesc 

îndrumare metodologică 

Numărul de ONG-uri verificate 

Permanent 

9.33 Acreditarea furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale  
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 

Nr. rapoarte de evaluare în vederea 

acreditării și licențierii serviciilor sociale 
Permanent 

9.34 Desfăşurarea de acțiuni de control 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 
Numărul de acțiuni de control realizate Permanent 

9.35 
Acordarea de subvenţii şi finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor care 

activează în domeniul asistenţei sociale 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 

Nr. Asociații 

Nr. Fundaţii 
Permanent 
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Nr. mediu beneficiari 

Suma plătită 

9.36 
„Mainstream Sighișoara” – Investiție europeană pentru incluziune 

socială 
Primăria Municipiului Sighișoara - 2020 

9.37 
Program – Integrare prin muncă şi voluntariat 

Parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi 
Primăria Orașului Sărmașu - 2020 

9.38 

Imbunătăţirea Serviciului de asistenţă socio-medicală la domiciliu 

în cazul persoanelor vârstnice şi bolnave prin parteneriat cu 

Fundaţia Creştină „Diakonia” Filiala Tg. Mureş, lucrari in 

derulare 

Primăria Orașului Sărmașu - 2020 

9.39 
Modernizare clădire Cămin pentru persoane vârstnice Sărmaşu 

Parteneriat Asociația  ST. JOHANN – centru de vȃrstnici 
Primăria Orașului Sărmașu - 2020 

9.40 Digitalizarea beneficiilor de asistență socială Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

9.41 Construirea unui centru de zi destinat copiilor din Valea Rece Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

9.42 

Program: A doua Șansă - Facilitarea accesului la programe de 

educație, formare profesională și calificare pentru populația de 

etnie romă și reducerea problemelor sociale cauzate de lipsa de 

educație a tinerilor 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

9.43 
Centru Multifuncțional - Servicii integrate pentru 

comunități/familii/ persoane singure dezavantajate social 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

9.44 Centru de recuperare din Adicții Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

9.45 

Asistență și protecție socială pentru copii și familie: 

-Asigurarea serviciilor cu caracter social, medical și educațional 

pentru îngrijirea și educarea copiilor 

-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. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală Tîrgu Mureş 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

9.46 

Prevenirea și combaterea marginalizării sociale: 

-Asigurarea venitului minim garantat pentu familiile/persoanele 

singure 

-Asigurarea măsurilor de protecţie socială în perioada sezonului 

rece pentru consumatorii vulnerabili 

-Asigurarea hranei pentru persoanele aflate în situație economico-

socială precară 

-Acordarea unor ajutoare persoanelor/familiilor aflate în situații 

sociale deosebite 

-Distribuire ajutoare alimentare (produse de igienă) prin 

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

9.47 

Asistența socială a persoanelor vârstnice: 

- Prevenirea instituționalizării persoanelor vârsnice 

-Prevenirea izolării și marginalizării persoanelor vârstnice și 

acordarea unor ajutoare celor cu venituri mici 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

9.48 

Protecția și promovarea persoanelor cu handicap: 

-Servicii de suport și îngrijire pentru persoanele cu handicap grav 

-Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități prin 

dezvoltarea de servicii specifice 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 
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9.49 

Colaborare cu organizații neguvernamentale: 

-Suport financiar pentru asociațiile și fundațiile române cu 

personalitate juridică care înființează și administrează unități de 

asistență socială 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

9.50 

Protecția socială a comunităților de romi: 

- Cunoaşterea şi respectarea diversităţii culturale, etnice, 

lingvistice, sociale, fizice, de gen etc. în societate.   

-Apărarea drepturilor omului, valorilor democratice, non-violenţei 

şi a cetăţeniei active 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

9.51 

Îndrumarea factorilor locali în vederea dezvoltării de servicii la 

nivel comunitar care să ducă la prevenirea separării copilului de 

părinţii naturali. 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.52 

Prevenirea părăsirii copiilor în unităţile medicale, secţii de 

pediatrie şi maternităţi, prin colaborarea cu Autoritatea de 

Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor şi serviciile publice de 

asistenţă socială și serviciile publice de evidență a persoanei din 

cadrul Consiliilor locale 

Prevenirea abandonului şi a instituţionalizării, a intrării în sistem 

a copilului aflat în dificultate 

Asigurarea protecţiei cuplurilor mamă-copil/copii în cadrul 

Centrului maternal “Materna“ Tg. Mureş. 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.53 

Identificarea de resurse materiale, logistice și umane pentru 

scăderea numărului de copii din sistemul rezidențial și integrării 

acestora în servicii de tip familial 

Asigurarea resurselor necesare pentru a crește capacitatea 

serviciilor de tip familial 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.54 
Dezvoltarea serviciilor pentru copiii/tinerii care părăsesc sistemul 

de protecție a copilului 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.55 

Creşterea eficienţei intervenţiilor sociale prin dezvoltarea 

serviciilor în regim de urgenţă la nivelul Centrului de primire în 

regim de urgență și Compartimentul Telefonul copilului și Echipa 

mobilă 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.56 
Promovarea adopţiei naţionale, ca soluţie permanentă de protecţie 

a copilului  

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.57 
Dezvoltarea reţelei de asistenţă maternală, prin extinderea 

acesteia până la 320 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.58 
Identificarea de alternative viabile pentru protecţia copiilor 

bolnavi HIV/SIDA, în colaborare cu societatea civilă 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.59 
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor adresate persoanelor 

adulte aflate în situații de risc 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.60 Dezvoltarea serviciilor de îngrijire în cadrul caselor familiale 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.61 

Implementarea măsurilor specifice pentru copiii instituţionalizaţi 

în vederea înregistrării ulterioare a naşterii sau intrării celor cu 

vârstă de 14 ani/18 ani în posesia cărţilor de identitate 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.62 
Monitorizarea nevoilor sociale la nivel de judeţ, 

Clarificarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţi medicale, 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 
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Evaluare si interventie sociala la nivelul judetului prin Serviciul 

Management de caz pentru copii 

9.63 
Îmbunătăţirea continuă a sistemului judeţean de protecţie a 

drepturilor copilului 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.64 

Dezvoltarea unui sistem de formare iniţială şi perfecţionare 

continuă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 

pentru profesioniştii care interacţionează cu copii din sistem 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.65 
Îmbunătăţirea continuă a serviciilor de informare, evidenţă şi 

asigurarea de beneficii persoanelor adulte cu handicap  

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.66 
Îmbunătăţirea continuă a sistemului judeţean de protecţie tip 

rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.67 
Continuarea demersurilor de reorganizare/restructurare a 

Centrelor Rezidenţiale pentru Adulţi cu dizabilități 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.68 

Asigurarea funcţionării Serviciului de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap cât şi a Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.69 
Implementarea prevederilor legale privind legea protecţiei şi 

promovării drepturilor persoanelor cu handicap 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.70 
Punerea în aplicare a Serviciului de Asistenţi Personali 

Profesionişti 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.71 Acordare servicii destinate persoanelor vârstnice 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.72 
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor adresate persoanelor 

adulte aflate în situații de risc 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.73 
Proiectarea şi implementarea noului sistem instituţional la nivel 

judeţean 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.74 

Revizuirea manualului practic şi implementare a procedurilor şi 

practicilor de lucru în cadrul noului sistem judeţean de asistenţă 

socială 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.75 

Implementarea standardelor specifice prin: controlul calităţii 

serviciilor, diseminarea informaţiilor privind drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor şi formarea continuă a personalului din 

cadrul unităţilor de asistenţă socială 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.76 Monitorizarea, evaluare şi informarea publică 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.77 
Implementarea programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.78 

Deconcentrarea serviciilor de asistenţă socială prin implicarea 

comunităţilor la nivel local în managementul de caz sau 

transferarea şi/sau concesionarea serviciilor existente către 

organizaţii nonguvernamentale 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.79 

Asigurarea formării şi perfecţionării continue a resurselor umane 

care vin în contact direct cu beneficiarii şi a personalului aferent 

asigurării funcţionalităţii serviciilor sociale 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 
- 31.12.2020 

9.80 

Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile din 

bugetul public al județului Mureș în domeniul: asistență socială 

 

Consiliul Județean Mureș Nr. contracte semnate 31.12.2020 
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X. POLITICI SECTORIALE: EDUCAŢIE, CERCETARE, INOVARE 

 Învățământul preuniversitar 

 Acțiuni: 

10.1 
Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de 

laborator pentru Liceul Tehnologic "Aurel Persu", Tîrgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

10.2 
Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de 

laborator pentru Liceul Vocațional de Artă, Tîrgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

10.3 
Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală, 

ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2021 

10.4 Amenajare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

10.5 
Extindere si modernizare clădire pentru amenajare creșă, 

str.Apaductului, nr.54-56 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

10.6 SF/DALI Corp de legătură Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

10.7 PT și execuție sala de sport F. Schiller Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020-2021 

10.8 
Expertiză și consolidare sala de sport Colegiul Economic 

Transilvania 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

10.9 
PT+Executie baza sportivă la Liceul cu Program Sportiv Szasz 

Adalbert 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

10.10 
PT și execuție reabilitare si mansardare Școala Gimanzială F. 

Schiller 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020-2021 

10.11 
Echipamente și aparatură pentru utilizarea bucătăriilor din 

grădinițele aflate în administrarea Municipiului Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2020 

X.1 

Măsura: 

Continuarea procesului de debirocratizare a activităţii cadrelor didactice prin reducerea numărului de "hârtii" şi promovarea calităţii în 

educaţie prin realizarea unui act educaţional bun şi centrat pe nevoile elevului 
 Acțiuni:    

10.12 

Creșterea calității procesului instructiv-educativ cu accent pe 

interesul educațional al elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar din județul Mureș 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
Nr. elevi din unitățile de învățământ 

publice și private din județ 
2020 

X.2 
Măsura: 

Extinderea etapizată a programului "Masă caldă" şi creşterea calităţii programelor de "After-school" publice şi private 
 Acțiuni:    

10.13 

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 Nr. beneficiari Iunie 2020 

10.14 Extiderea Programului „After school” Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
Nr. elevi din ciclul primar de la unitățile 

de învățământ publice și private din județ 
2020 

X.3 

Măsura: 

Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educaţie şi focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare-

învăţare şi pentru managementul educaţional 
 Acțiuni:    

10.15 
Sprijinirea unităților de învățământ în vederea implementării de 

proiecte care au ca scop dezvoltarea infrastructurii digitale 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș Nr. întâlniri 

Pe tot parcursul 

anului școlar 

10.16 Acreditarea de noi programe de formare pe baza nevoilor Casa Corpului Didactic Mureș Nr. programe Permanent 2020 
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identificate. 

10.17 

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 În funcție de solicitări Permanent 2020 

10.18 

Organizarea de activități metodice, culturale și științifice: 

- Conferințe, simpozioane 

- Work-shop-uri 

Casa Corpului Didactic Mureș,   
UMFST Târgu  Mureș, Inspectoratul Școlar 

Județean Mureș, 

Colegiul Național Al. Papiu Ilarian 

Nr. actiuni Permanent 2020 

10.19 

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 
Nr. cadre didactice Permanent 2020 

X.4 

Măsura: 

Realizarea unei analize, împreună cu ministerele de resort, care să conducă la adaptarea legislaţiei specifice şi sprijinirea autorităţilor publice 

locale în vederea realizării condiţiilor pentru obţinerea cu celeritate a avizelor şi autorizaţiilor sanitare şi de securitate la incendiu pentru 

unităţile de învăţământ 

 Acțiuni: 

10.20 

Realizarea de întâlniri cu reprezentanții autorităților publice 

locale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al 

județului Mureș, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș și 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea eliminării unor 

riscuri majore care ar putea periclita sănătatea copiilor din 

unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș Nr. întâlniri 2020 

X.5 

Măsura: 

Realizarea unui parteneriat real al ministerului cu toţi actorii interesaţi de dezvoltarea educaţiei: elevi, părinţi, profesori, sindicate şi autorităţi 

publice locale şi centrale 

 Acțiuni: 

10.21 

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 

educațional al elevului, în vederea promovării unui învățământ de 

calitate 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș Nr. inspecții generale/inspecții tematice Iunie 2020 

10.22 
Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a 

performanței adresate elevilor cu potențial deosebit 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

Nr.  concursuri /olimpiade locale 

/județene/naționale 

Pe tot parcursul 

anului școlar 

X.6 

Măsura: 

Prevenirea şi combaterea fenomenului de bullying, discriminare sau violenţă în şcoli, precum şi asigurarea de consiliere psihologică de calitate, 

în fiecare şcoală, tuturor elevilor ce au nevoie de acest lucru 

 Acțiuni:    

10.23 

Monitorizarea tuturor formelor de segregare școlară, pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș Nr. ședințe/întâlniri 
Pe tot parcursul 

anului școlar  

X.7 
Măsura: 

Profesionalizarea carierei didactice 
 Acțiuni: 
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10.24 
Derularea programelor de formare continuă acreditate şi avizate, 

conform calendarelor de desfăşurare a acestora. 
Casa Corpului Didactic Mureș Nr. programe Permanent 2020 

10.25 
Pregătirea cadrelor didactice debutante pentru susținerea 

examenului național de definitivare în învățământ 

Casa Corpului Didactic Mureș, Inspectoratul 

Școlar Județean Mureș 
În funcție de solicitări Iulie 2020 

10.26 
Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului 

național de titularizare în învățământ 

Casa Corpului Didactic Mureș, Inspectoratul 

Școlar Județean Mureș 
În funcție de solicitări Iulie 2020 

10.27 
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, Șc. Gimnazială Apold,  

Șc. Gimnazială Fărăgău, Șc. Gimnazială 

Viișoara 

Nr. cadre didactice 10 octombrie 2020 

10.28 
Implementarea proiectului “PROFi – profesori inovatori” , 

POCU/73/6/6/106915 

Casa Corpului Didactic Mureș,  SC Great 

People Inside SRL Brașov, Școli asociate: 

Șc. Gimnazială Bahnea, Șc. Gimnazială Beica 

Șc. Gimnazială Bichiș, Șc. Gimnazială 

Ghindari, Șc. Gimnazială Glodeni,                   

Șc. Gimnazială Vețca 

Nr. cadre didactice 16 octombrie 2020 

 Învățământul universitar 

 Acțiuni: 

10.29 

Îmbunătățirea ofertei educaționale prin înființarea unor noi 

programe de studii universitare de licență și master în domenii 

inovative sau cu cerere pe piața muncii 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș 

Nr. programe de studii universitare de 

licență 

Nr. programe de studii master 

Septembrie 2020 

10.30 

Încurajarea și sprijinirea financiară a cadrelor didactice pentru a 

urma forme de pregătire și perfecționare în universități de 

prestigiu din străinătate, îndeosebi în domeniile de studiu ce 

urmează a fi introduse  

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș 

Plan de dezvoltare profesională la nivelul 

universității 
Decembrie 2020 

10.31 

Precizări proprii cu privire la procesul electoral din cadrul 

UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș, pentru asigurarea  

corectitudinii și transparenței acestuia  

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș 

- 
Ianuarie-

Februarie 2020 

10.32 

Realizarea monitorizării anuale a inserției absolvenților în piața 

muncii de la toate ciclurile de studii. Susținerea activităților 

Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și 

Informare Studenți/Centrului de Învățare, Dezvoltare Personală și 

Consiliere ale UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș 

Nr. absolvenți monitorizați Decembrie 2020 

10.33 
Revizuirea, în vederea îmbunătățirii, a procedurii de admitere la 

studiile universitare de doctorat 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș 

- 

 

Aprilie 2020 

 

10.34 
Promovarea doctoratelor în cotutelă, cu specialiști din universități 

prestigioase din țară și străinătate 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș 

Nr. teze de doctorat în cotutelă Decembrie 2020 

10.35 

Susținerea și monitorizarea activității extensiei universității de la 

Hamburg și identificarea de noi oportunități de dezvoltare a unor 

noi campusuri în locațiile europene, după modelul Hamburg 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș 

- Decembrie 2020 

10.36 
Creșterea vizibilității internaționale a universității prin includerea 

în ranking-urile internaționale și metaranking-ul național 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș 

Nr. ranking-uri Decembrie 2020 
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 Cercetare-Inovare: 
 Acțiuni: 

10.37 

Reorganizarea structurilor de cercetare într-o structură integrativă 

Unitatea de Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică 

(UCSDT), în componența căreia vor fi incluse centrele de 

cercetare, laboratoarele și compartimentele de cercetare ale 

universității     

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș 

Unitatea de Cercetare Științifică și 

Dezvoltare Tehnologică (UCSDT) 
Decembrie 2020 

XI. POLITICI SECTORIALE: TINERET ŞI SPORT 

 Politici, obiective și acțiuni prioritare în domeniul tineretului 

XI.1 
Măsura: 

Programe pentru creșterea nivelului de incluziune a tinerilor 

 Acțiuni: 

11.1 

Realizarea de campanii de informare și consiliere a tinerilor: 

”Tinerii și drogurile” 

”Prevenirea delicvenței juvenile” 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Mureș 
Nr. persoane formate 15.12.2020 

11.2 

Realizarea de parteneriate cu diferite instituții de profil din județ 

astfel încât împreună să se poate realiza o consiliere adecvată a 

tinerilor care urmează să părăsească sistemul de stat la vârsta 

majoratului: 

”Campanie de informare și consiliere în centre de plasament” 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Mureș 
Nr. tineri consiliați 15.12.2020 

11.3 

Realizarea unor ateliere de învățare interactivă în urma cărora un 

grup de tineri vor fi pregătiți să meargă în școli și să ajute la 

implementarea, adoptarea de măsuri în procesul de incluziune 

socială a tinerilor cu dizabilități 

”Incluziune socială în școli” 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Mureș 
Nr. persoane formate 15.12.2020 

XI.2 
Măsura: 

Consultări la nivel local, folosind infrastructura direcţiilor judeţene de tineret şi sport, pentru realizarea programelor de tineret cu specific local 
 Acțiuni: 

11.4 

Ateliere de lucru, propuneri și dezbateri realizate între direcțiile 

județene pentru sport și tineret din țară și Direcția pentru Sport și 

Tineret a Municipiului București. Masă rotundă DJST/DSMBT 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Mureș 
Nr. participanți 15.12.2020 

 Politici, obiective și acțiuni prioritare în domeniul sportului 

XI.3 
Măsura: 

Stimularea interesului cât mai multor români pentru practicarea sportului 
 Acțiuni: 

11.5 
Calendarul Sportiv Anual 2020 – Programele P1 (Promovarea 

Sportului de performanță) și P2 (Sportul pentru toti) 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Mureș 
Nr. competiții 20.12.2020 

11.6 

Colaborare cu cluburile sportive:  Clubul Sportiv „Mureșul” 

Târgu Mureș, CSS Tg. Mureș, CSS Reghin, LPS Tg. Mureș, CSM 

Tg. Mureș, CSU Tg. Mureș 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Mureș 
Nr. cluburi sportive 20.12.2020 

XI.4 
Măsura: 

Măsuri pe termen scurt pentru sprijinirea sportului de masă 

 Acțiuni: 

11.7 Finalizarea lucrărilor la : Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș -   August 2020 
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-Bazin Olimpic Acoperit cu 800 de locuri in tribune  

-Patinoar Artificial Acoperit cu 2000 de locuri in tribune. 

Iunie 2021 

11.8 
Calendarul Sportiv Anual 2020 – Programele P2 (Sportul pentru 

toti) pentru promovarea sportului de masă 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Mureș 
Nr. competiții 20.12.2020 

11.9 Achizitie dotări pentru Baza Sportivă Primăria Orașului Sovata Nr. mașini/utilaje, vestiare tip container 2020 

11.10 
Amenajare sala multifunctionala pentru petrecerea timpului liber 

(refunctionalizare centrală termică) 
Primăria Orașului Sovata Nr. utilizatori 2020 

11.11 Realizare bază sportivă cu tribună/bază de înot  Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure - 2020-2023 

11.12 Modernizare și reamenajare teren de sport Stadionul Metalul Primăria Municipiului Reghin Nr. mp construiți/reabilitați 2021 

11.13 
Lucrări tehnico-edilitare la obiectivul de investiții Construire Sală 

de Sport la Școala Gimnazială Avram Iancu (PT+Lucrare) 
Primăria Municipiului Târnăveni Nr. mp 2020 

11.14 

Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu, prin 

construirea şi dotarea Centrului Recreativ Sărmașu și 

modernizarea spațiului public urban adiacent 

Primăria Orașului Sărmașu - 2021 

11.15 

Desfășurarea de competiții sportive:  

-Campionat Judetean pe Echipe etapa a I-a, a II-a, a III-a și a IV-a 

Lupte libere 

Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș - Mai 2020 

11.16 
Desfășurarea de competiții sportive: 

-Cupa Mureșul- Canotaj 
Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș - Iunie 2020 

11.17 
Desfășurarea de competiții sportive: 

-Memorialul Gall Karoly – Patinaj viteză 
Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș - August 2020 

11.18 
Desfășurarea de competiții sportive: 

-Memorialul Antrenorilor –Lupte Libere 
Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș - Noiembrie 2020 

11.19 
Urmărirea realizării acţiunilor din Calendarul Olimpiadei 

Naţionale a Sportului Şcolar și campionatele școlare 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Mureș 
Nr. competiții 20.12.2020 

XII. POLITICI SECTORIALE: SĂNĂTATEA 

XII.1 
Măsura: 

Finanţarea sistemului de sănătate 

 Acțiuni: 

12.1 

Reglementarea măsurilor manageriale care vor permite creşterea 

capacităţii spitalelor publice de a înregistra venituri proprii şi 

creşterea autonomiei administrative a acestora. 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, 

Ministerul Sănătății,  autoritățile administrației 

publice locale, Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate 

- 
După elaborarea 

actelor normative 

12.2 

Creșterea alocării bugetare către FNUASS, cu destinația explicit a 

finanțării și dezvoltării programelor naționale curative, cu accent 

pe Programul național de oncologie și Programul național de boli 

cardiovasculare 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, 

Ministerul Sănătății,  Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate 

- 
După elaborarea 

actelor normative 

12.3 
Investiții și reparații Spitalul Clinic Judetean Mureș și Spitalul 

Municipal "Ghe. Marinescu" Târnăveni 
Consiliul Județean Mureș Valoare investiții/reparații 31.12.2020 

XII.2 
Măsura:   

Investiţiile în infrastructura de sănătate 

 Acțiuni: 

12.4 

Achiziția de aparatură de către unitățile sanitare cu paturi din 

subordinea autorităților publice locale din fonduri alocate de către 

Ministerul Sănătății 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș % execuție bugetară Trimestrial 
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12.5 Achizitie dotări pentru Spitalul Sovata-Niraj Primăria Orașului Sovata 1 aparatură medicală 
În funcție de 

finanțare 

12.6 
Extinderea și dotarea ambulatoriului din cadrul spitalului 

orășenesc 
Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure - 2020-2023 

12.7 Lucrări, reparații capitale, Reabilitare dispensar   Primăria Orașului Iernut Nr. beneficiari 2020 

12.8 Construire Container Centru de Primiri Urgențe (C.P.U.) Primăria Municipiului Reghin Nr mp. construiți 2020 

12.9 Reabilitare si modernizare centrul de primiri urgențe Primăria Orașului Sărmașu - 2020 

XII.3 
Măsura:   

Prevenţia medicală 

 Acțiuni: 

12.10 

Programul national de vaccinare  

Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care 

pot fi prevenite prin vaccinare 

1. Preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la 

nivelul depozitului central 

2. Depozitarea, distribuirea și după caz, transportul 

vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale 

3. Depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul 

vaccinurilor către cabinetele de asistenta medicală 

primară şi unitătile sanitare cu paturi în cadrul cărora se 

realizează vaccinarea, precum si către centrele de 

vaccinare organizate, în situaţii epidemiologice 

deosebite, prin ordin al ministrului sănătăţii 

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 vaccine la nivel județean, respective al 

municipiului București și transmiterea acestuia la 

CNSCBT 

6. Asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, 

precum şi a asistenţilor medicali comunitari şi 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 al 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 

Nr. doze preluate 

 

 

Nr. doze distribuite 

 

Nr. doze distribuite 

 

 

 

 

 

 

% supervizare catagrafii 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. persoane instruite 

 

 

 

 

Nr. zone identificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoperire vaccinală 

 

 

 

Lunar 

 

Lunar 

 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

Lunar  

 

 

Lunar  

 

 

 

Trimestrial 

 

 

 

 

Trimestrial  

 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

August 

12.11 Acțiuni care se vor desfășura în funcție de calendarul national de Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș % de realizare acțiuni Lunar 
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promovare a sănătății al Ministerului Sănătății 

XII.4 
Măsura: 

Medicina primară 
 Acțiuni: 

12.12 

CNAS va acorda o creştere graduală a ponderii medicinei primare 

în cadrul bugetului FNUASS, astfel că până în anul 2024 procentul 

alocat să se înscrie în media europeană. 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș,  

Ministerul Sănătății,  Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate 

- 
După elaborarea 

actelor normative 

12.13 

CNAS va propune o serie de măsuri pentru simplificarea şi 

debirocratizarea relaţiei contractuale cu medicii de familie 

(utilizarea exclusivă a semnăturii şi registrelor electronice), astfel 

încât resursele de timp şi financiare ale medicilor să poată fi 

folosite mai mult spre componenţa profesională. 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, 

Ministerul Sănătății, Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate 

- 
După elaborarea 

actelor normative 

12.14 

Contractele-cadru, la a căror negociere reprezentanţii medicilor 

de familie trebuie să fie parte activă, vor cuprinde cuantificarea 

clară şi extinderea numărului şi tipurilor de servicii medicale 

prestate (activităţi epidemiologice, de prevenţie, programe de 

screening). 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, 

Ministerul Sănătății, Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate 

- 
După elaborarea 

actelor normative 

XII.5 
Măsura: 

Medicina de ambulator şi investigaţiile paraclinice 
 Acțiuni: 

12.15 

CNAS va introduce obligativitatea tuturor furnizorilor de servicii 

de sănătate de a crea liste de aşteptare pentru pacienţii cronici pe 

criterii clare şi transparente, diferenţiate pe tipuri de patologii, 

precum şi sisteme digitalizate de programări. 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș,  

Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
- 

După elaborarea 

actelor normative 

12.16 

CNAS va actualiza tarifele de decontare a serviciilor medicale din 

ambulator și paraclinic, precum și a plafoanelor pe furnizor în 

scopul creșterii accesibilității pacienților în medicina secundară 

prin negocierea contractului-cadru și a normelor de aplicare cu 

asociațiile profesionale, patronale și de pacienți.    

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș,  

Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
- 

După elaborarea 

actelor normative 

12.17 

CNAS va stabili circuite separate pentru pacientul oncologic în 

sensul accesului mai facil și fără întârzieri la investigații în 

ambulator conform unor protocoale de urmărire pre și 

postoperatorie pentru fiecare tip de cancer. 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș,  

Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
- 

După elaborarea 

actelor normative 

12.18 

Ministerul Sănătății și CNAS vor dezvolta un pachet integrat de 

servicii conexe actului medical, decontat din FNUASS, adresat 

pacienților cu afecțiuni din spectrul autist (logopedie, 

kinetoterapie, psihologie).  

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, 

Ministerul Sănătății,  

Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

- 
După elaborarea 

actelor normative 

XII.6 
Măsura: 

Medicina intraspitalicească 

 Acțiuni: 

12.19 

Ministerul Sănătăţii şi CNAS vor impune obligativitatea spitalelor 

publice de a introduce sisteme computerizate de programări, 

criterii clare şi transparente de alcătuire a listelor de aşteptare. 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, 

Ministerul Sănătății,   
Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

- 
După elaborarea 

actelor normative 

12.20 

Ministerul Sănătăţii şi CNAS vor finaliza Masterplanul pentru 

prevenirea și controlul cancerului – care va cuprinde și un nou tip 

de program curativ de chirurgie oncologică.   

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, 

Ministerul Sănătății,   
Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

- 
După elaborarea 

actelor normative 

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


48 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-261261, fax: 0265-264814 

E-mail:deconcentrate@prefecturamures.ro, web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 
  

12.21 Acţiuni de monitorizare și control în unităţile sanitare cu paturi Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș 
Număr unități sanitare cu paturi 

controlate 
Semestrial 

XII.7 
Măsura: 
Politica medicamentului 

 Acțiuni: 

12.22 

CNAS va adopta o nouă formulă de calcul a taxei clawback, ceea 

ce va permite reducerea timpului de introducere a unor terapii noi, 

inovatoare, precum şi stoparea retragerii din România a 

medicamentelor generice esenţiale pentru tratamentul multor 

afecţiuni. 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș,         

Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
- 

După elaborarea 

actelor normative 

XII.8 
Măsura: 

Digitalizare şi reformă administrativă 

 Acțiuni: 

12.23 

CNAS va implementa de urgenţă toate măsurile necesare pentru 

optimizarea Sistemului informatic unic integrat, ale cărui 

disfuncţionalităţi majore îngreunează mult activitatea furnizorilor 

de servicii medicale pe toate palierele şi reprezintă una dintre 

principalele probleme de accesare a serviciilor medicale de către 

pacienţi. 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, 

Ministerul Sănătății,  

Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

- 
După elaborarea 

actelor normative 

XIII. POLITICI SECTORIALE: MEDIUL ȘI RESURSELE NATURALE 

XIII.1 
Măsura: 

Sectorul forestier 

 Acțiuni: 

13.1 
Acţiuni de verificare a modului de exploatare/ prelucrare a 

materialului lemnos. 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul 

General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 

Conform planului de inspectie pe anul 

2020 care va fi aprobat de GNM CG 

Bucuresti 

2020 

XIII.2 
Măsura: 

Gospodărirea apelor 

 Acțiuni: 

13.2 

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 

Conform planului de inspectie pe anul 

2020 care va fi aprobat de GNM CG 

Bucuresti 

2020 

13.3 

Acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi 

rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a 

apelor mari 

Administrația Bazinală de Apă Mureș Toate UAT-urile din județ Octombrie 2020 

13.4 

Acţiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a 

construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 

inundaţiilor 

Administrația Bazinală de Apă Mureș 
Conform tematicii aprobată de Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor  
Decembrie 2020 

13.5 
Regularizare râu Târnava Mare pe sectorul Albești – Odorheiu 

Secuiesc, judetele Mureș și Harghita 
Administrația Bazinală de Apă Mureș 

Introdus în lista de investii cu finanțare 

de la bugetul de stat 
Decembrie 2022 

XIII.3 
Măsura: 

Gestionarea deşeurilor 

 Acțiuni: 
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13.6 
Monitorizarea realizării  măsurilor stabilite în Planul Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. actiuni realizate Anual 

13.7 
Monitorizarea reducerii cantităţilor de deşeuri biodegradabil 

depozitate 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. kg valorificate Anual 

13.8 

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 condensatorilor cu PCB 

scoşi din uz 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. măsuri realizate Anual 

13.9 
Monitorizarea activităţii de eliminare deşeuri medicale cu 

respectarea condiţiilor impuse pentru transport şi colectare 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. kg eliminate Semestrial 

13.10 

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 Nr. puncte de colectare monitorizate Anual 

13.11 
Monitorizarea  activităţii punctelor de colectare/tratare  a 

vehiculelor scoase din uz 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. puncte de colectare monitorizate Lunar 

13.12 

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 Nr. producători monitorizati Anual 

13.13 
Monitorizarea agenţilor economici din judeţ privind activitatea  de 

colectare şi valorificare  a  deşeurilor de baterii si acumulatori 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. puncte de colectare monitorizate Anual 

13.14 

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 Nr. kg produse Anual 

13.15 

Monitorizarea  agenţilor economici producători, generatori şi 

colectori de uleiuri uzate; şi realizarea bazelor de date privind  

cantităţile de uleiuri uzate colectate şi valorificate / eliminate 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. agenti economici monitorizati Semestrial 

13.16 
Monitorizarea respectării condiţiilor legislative privind transportul 

deşeurilor  periculoase 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. anexe aprobate Permanent 

13.17 

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 Nr. agenti economici monitorizati Anual 

13.18 
Urmarirea respectarii prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind 

regimul deseurlor 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul 

General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 

Conform planului de inspectie pe anul 

2020 care va fi aprobat de GNM CG 

Bucuresti 

2020 

13.19 

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 

Conform planului de inspectie pe anul 

2020 care va fi aprobat de GNM CG 

Bucuresti 

2020 

13.20 

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 

Conform planului de inspectie pe anul 

2020 care va fi aprobat de GNM CG 

Bucuresti 

2020 

13.21 
Program Multianual privind creșterea performanțelor energetice a 

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

XIII.4 
Măsura: 

Arii protejate și biodiversitate 
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 Acțiuni: 

13.22 
Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi 

ecosistemelor 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. acțiuni Anual 

13.23 

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 

Conform planului de inspectie pe anul 

2020 care va fi aprobat de GNM CG 

Bucuresti 

2020 

13.24 
Acţiuni de verificare a modului de exploatare şi extracţie agregate 

minerale. 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul 

General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 

Conform planului de inspectie pe anul 

2020 care va fi aprobat de GNM CG 

Bucuresti 

2020 

13.25 
Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric - iaz batal 30 

ha - Tg. Mureş 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2017-2020 

XIII.5 
Măsura: 

Calitatea aerului 
 Acțiuni: 

13.26 

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 Nr date raportate Permanent 

13.27 

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 Nr date raportate Permanent 

13.28 

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 

Conform planului de inspectie pe anul 

2020 care va fi aprobat de GNM CG 

Bucuresti 

2020 

13.29 

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 

Conform planului de inspectie pe anul 

2020 care va fi aprobat de GNM CG 

Bucuresti 

2020 

XIV. POLITICI SECTORIALE: CULTURĂ ȘI PATRIMONIU 

XIV.1 
Măsura: 

Protejarea patrimoniului, încurajarea creației contemporane, difuzarea valorilor culturale universale și a valorilor culturii româneşti  
 Acțiuni: 

14.1 Expoziţie  -  Veress Zsuzsana 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Galeria Deisis 
- 7 ianuarie 2020 

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

Asociaţia „Creneluri sighişorene” 
- 14 ianuarie 2020 

14.3 

Ziua Culturii Naţionale 

Lansări de carte autori mureşeni 

Recitaluri de poezie, muzică folk,  

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
- 15 ianuarie 2020 

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

Biblioteca Orăşenească Sărmaşu 
- 15 ianuarie 2020 

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

Colegiul Naţional „Unirea” 
- 17 ianuarie 2020 
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14.6 
„Ocrotiţi de Eminescu”, concurs de creaţie literară, întâlniri cu 

cititorii, Blaj 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Astra Blaj 
- 25 ianuarie 2020 

14.7 Luna cărţii la sate – întâlniri literare la biblioteci din mediul rural 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

biblioteci comunale 
- 1-28 februarie 2020 

14.8 Expoziţie Maria Mera, „Sfinții români – 100 de icoane pe sticlă” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Galeria Deisis, Galeria „Unirea” 
- 1 februarie 2020 

14.9 Lansare de carte „Demers pentru adevăr” Direcția Județeană pentru Cultură Mureș - 4 februarie 2020 

14.10 Expoziţie foto „Biserici de lemn din județul Mureș” Direcția Județeană pentru Cultură Mureș - 5 februarie 2020 

14.11 
Întâlnirile de la Biia, județ Alba. Dialogul cultural între generații. 

Scriitorii satului. 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Fundația pentru Cultură Biia 
- 6 februarie 2020 

14.12 
Evocare Grigore Vieru la 85 de ani de la naştere, Vasile Netea şi 

Miron Cristea. Reghin, Deda 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Municipală „Petru Maior”, Reghin 
- 9  februarie 2020  

14.13 
Dialoguri culturale. Podul de flori/Podul de cărţi 

Actualitatea lui Grigore Vieru 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

instituții de cultură ieșene 
- 11-13 februarie 

2020 

14.14 
Presa literară din provincie. Cultură și memorie culturală. 

Târnăveni 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Asociația Amiciția Târnăveni 
- 15 februarie 2020 

14.15 Luna cărţii la sate – întâlniri cu scriitori mureșeni: Batoș 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

biblioteci comunale 
- Februarie 2020 

14.16 
Valori ale tradiției locale - șezătoare literar artistică . Hai la noi în 

clacă. 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu 
- 3 martie 2020 

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

Galeria Deisis 
- 7 martie 2020 

14.18 
Evocare Eminescu  

Recital poetic din lirica eminesciană 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
- 15 iunie 2020  

14.19 Zilele Elie Miron Cristea, primul patriarh al României 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

ONG-uri, Fundaţia Miron Cristea Topliţa 
- 18-20  iulie 2020 

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

Galeria Deisis 
- 25 iulie,                  

4 noiembrie 2020  

14.21 Lansare revista „Creneluri sighișorene” dialoguri literare  Direcția Județeană pentru Cultură Mureș - 27 iulie 2020 

14.22 - Ziua Imnului 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu 
- 29 iulie 2020 

14.23 
Concursuri Literare: „Credo”, 

 „Prima iubire”, „Baladele verii”, la Mănăstirea Lăpuşna 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
- 2-6 august 2020 

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

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
- 15 septembrie 2020 

14.25  Colocviile de la Nicula 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
- 29 septembrie 2020 

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

Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” 
- 13 -17 octombrie 

2020 

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

Galeria Deisis 
- 24 octombrie 2020 

14.28 
Dialoguri literare 

Cărţi noi de autori mureşeni – expo carte 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
- 26 octombrie 2020 

14.29 
Dialoguri culturale 

Prezentări de noi apariții editoriale, recitaluri de poezie 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 
- 20 noiembrie 2020 

14.30 
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 2020 
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14.31 Expoziţie de icoane, Galeria „Deisis”, 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Galeria Deisis 
- 5 decembrie 2020 

14.32 
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 2020 

14.33 
Expoziţie de pictură, Galeria „Deisis”,  Sărbătorile tradiţionale de 

iarnă în pictură 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Galeria Deisis 
- 23 decembrie 2020 

14.34 

 

Implementarea proiectelor culturale și asigurarea finanțării 

acestora la nivel local 

 

Primăria Municipiului Reghin Nr. persoane 2020 

14.35 

Pentru anul 2020, cele 9 instituţii de cultură subordonate 

Consiliului Judeţean Mureş au propus 225 acţiuni culturale şi 

lucrări culturale: 

- Revista Látó – 7 acţiuni 

- Revista „Vatra” – 11 acţiuni 

- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureş – 13 acţiuni 

- Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel – 18 acţiuni 

- Școala Populară de Arte – 12 acţiuni 

- Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul – 13 acţiuni 

- Filarmonica de Stat Mureş – 7 acţiuni 

- Biblioteca Judeţeană Mureş – 74 acţiuni 

- Muzeul Judeţean Mureş – 70 acţiuni.  

Consiliul Județean Mureș, instituțiile 

subordonate 
Nr. acțiuni 31.12.2020 

XV. POLITICI SECTORIALE: APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ 

XV.1 
Măsura: 

Dezvoltarea şi asigurarea pregătirii rezervei operaţionale a Armatei Române 
 Acțiuni: 

15.1 

Completarea unităţilor militare şi a celorlalte structuri din 

Sistemul Naţional de Apărare cu resurse umane şi resurse tehnico-

materiale, pe tot parcursul anului, conform cererilor de completare 

Centrul Militar Județean Mureș - 31.12.2020 

15.2 
Luarea în evidenţă a tinerilor din contingentele 2001-2002 şi din 

contingentele mai vechi (1975-2000) 
Centrul Militar Județean Mureș - 31.12.2020 

15.3 

Promovarea profesiei militare, recrutarea şi selecţia tinerilor 

pentru profesia militară, respectiv pentru posturile de soldaţi 

profesionişti 

Centrul Militar Județean Mureș - 31.12.2020 

15.4 
Organizarea şi desfăşurarea convocărilor de pregătire pentru 

apărare a responsabililor cu evidenţa militară din judeţul Mureş;  
Centrul Militar Județean Mureș - 31.12.2020 

15.5 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a stucturilor 

Sistemului Naţional de Apărare destinate punerii în aplicare, la 

ordin, a documentelor de mobilizare existente 

Centrul Militar Județean Mureș - 31.12.2020 

15.6 

Asigurarea cetăţenilor cu documente: pe linia evidenţei militare, a 

activităţilor desfăşurate în cadrul M.Ap.N., pensii, recalculări de 

pensii, ajutoare de deces 

Centrul Militar Județean Mureș - 31.12.2020 

XVI. POLITICI SECTORIALE: POLITICA EXTERNĂ ȘI AFACERILE EUROPENE 
 Acțiuni: 

XVI.1 Măsura: 
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                                                                Prefect,                                                                            Subprefect, 

                                                    Cristina-Mara TOGĂNEL                                                    NAGY Zsigmond                      

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit/redactat: Stan Lavinia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 ex. 

Contrasemnează: Șef serviciu Cecan Smaranda 

Promovarea unei prezenţe româneşti consolidate în instituţiile europene 

16.1 
Primirea de delegaţii externe şi stabilirea de relaţii de cooperare 

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

Nr. delegatii primite 

Nr. rapoarte intocmite în urma primirii 

delegatiilor 

2020 

16.2 

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 
Nr. actualizări 

Nr. protocoale 
2020 

16.3 
Asigurarea cotizatizație de membru în cadrul Adunării Regiunilor 

Europei (ARE)  
Consiliul Județean Mureș Valoare cotizație 31.12.2020 

16.4 9 deplasări în străinătate și 7 primiri de delegații externe  Consiliul Județean Mureș Nr. deplasări / nr. primiri delegații 31.12.2020 

XVI.2 
Măsura: 

Măsuri şi obiective în relaţia cu diaspora românească  
 Acțiuni: 

16.5 Zilele Culturii Române în Canada 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Fundația Câmpul Românesc de la Hamilton 

- 27 iunie -15 iulie 

2020 

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

Hamilton, Canada 

- 
9-14 iulie 2020 

16.7 
Ziua Limbii Române” 

În comunitățile românești din Bulgaria 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin 

- 30 august – 5 

septembrie 2020 
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