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

propuși 
Termen de finalizare 

I. CAPITOLUL:  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 I.  Dezvoltare 

I.1 
Obiectiv: 

Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canal 
 Acțiuni: 

1.1 
Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic  pentru Extindere rețea canalizare, 

rețea de apă,racorduri și branșamente pe strada Remetea 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022-2023 

1.2 
Extindere rețea canalizare, rețea de apă,racorduri și branșamente pe strada 

Remetea ( lucrări) 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022-2023 

1.3 

Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic Extindere rețea canalizare, rețea de 

apă, racorduri și branșamente pe strada Dealului din municipiul Târgu 

Mureș 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022-2023 

1.4 
Extindere rețele alimentare cu apă Sărmașu și satele componente – 

branșamente gospodării cetățeni la rețeaua stradală – Lucrări în derulare 
Primăria Orașului Sărmașu - 31.12.2022 

1.5 
Extindere rețele canalizare Sărmașu – racorduri gospodării cetățeni la 

rețeaua stradală – recepție lucrări 
Primăria Orașului Sărmașu - 2022 

1.6 

Înființare canalizare menajeră și stație de epurare localitățile  Sărmășelu, 

Sărmășel Gară și Balda 

Retehnologizare Stație de epurare oraș Sărmașu 

Primăria Orașului Sărmașu - 31.12.2022 

1.7 
Proiect tehnic „Canalizare menajeră a orașului Ungheni și a localităților 

aparținătoare: Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea și Morești” 
Primăria Orașului Ungheni PT 2022-2023 

1.8 
Extindere rețea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în oraşul 

Sovata, jud. Mures 
Primăria Oraşului Sovata - 2024 

1.9 Extindere rețele de apă și branșamente Primăria Municipiului Reghin Lungimea rețelelor realizate  31.12.2022 

1.10 Înlocuire conducta de apă ( magistrala DN 600) Primăria Municipiului Reghin Lungimea rețelelor înlocuite 31.12.2022 

1.11 Rețele de canalizare menajeră și racorduri Primăria Municipiului Reghin Lungimea rețelelor realizate  31.12.2022 

1.12 

Extindere rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și branșamente la 

rețelele de apă și canalizare în satul Sălcud, UAT Iernut 

Extindere canalizare sat Lechinta 

Extinderea canalizare str Romana 

Extindere retea apa potabila și canalizare str. Târgului, oraș Iernut 

Primăria Orașului Iernut 

1. 5954 ml rețele de canalizare,  

1Statie de epurare a apelor uzate 

menajere,     307 branșamente la 

rețeaua de canalizare ,        307 

branșamente la rețeaua de 

alimentare cu apă, 3 statii de 

pompare, 646 ml retea de refulaer, 

227 retea de apa 

2. întocmire 3 studii de fezabilitate 

2022 

1.13 Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca  Primăria Municipiului Târnăveni Execuție lucrare 2022 

1.14 Canalizare menajeră Botorca, Cuștelnic și Bobohalma (SF) Primăria Municipiului Târnăveni SF  2022 

1.15 

Extindere reţea de canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea Nirajului şi 

la Şcoala cu clasele I-IV şi grădiniţă cu program normal din localitatea 

Dumitreşti 

Primăria Oraşului Miercurea Nirajului - 2023 

1.16 
Înfiinţarea/extinderea/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în 

localităţi din judeţul Mureş 
Primării din județul Mureș - În funcție de finanțare 
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1.17 
Înfiinţarea/extinderea/reabilitarea reţelelor de canalizare/ape uzate în 

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

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

I.2 
Obiectiv: 

Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene şi locale 

 Acțiuni: 

1.19 
Reabilitarea DC 103 Sărmașu-Larga-Morut. Reabilitarea și modernizarea 

DC 104 Balda-Vișinelu 
Primăria Orașului Sărmașu - 31.12.2022 

1.20 
Modernizare, asfaltare străzi în orașul Sărmașu și localitățile componente 

– localitatea Balda, Sărmășel Gară, Sărmășelu 
Primăria Orașului Sărmașu  - 31.12.2022 

1.21 Lucrări de asfaltare și amenajare a unor străzi din orașul Ungheni Primăria Orașului Ungheni 1300 m 2022 

1.22 
Modernizare stradă, Drum comunal DC49 în Oraşul Sovata 

Asfaltare reţea stradală în oraşul Sovata, jud. Mures 
Primăria Oraşului Sovata - 2024 

1.23 Modernizare străzi din municipiul Reghin Primăria Municipiului Reghin Lungime străzi modernizate 2022 

1.24 Reabilitare drumuri în lungime de 4,5 km  Primăria Oraşului Luduş Nr. km – 4,5 2022 

1.25 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri în orașul Luduș Primăria Oraşului Luduş Nr. km – 8,1 
În funcție de obținerea 

finanțării 

1.26 
Modernizare drumuri, străzi, parcări în Orașul Iernut 

Construire trotuare și accese în satul Cipău 
Primăria Orașului Iernut PT 2022 

1.27 
Asfaltarea a 9,8 km. de străzi în orașul Sângeorgiu de Pădure  

Realizare trotuare 
Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure 

9,8 km 

2000 mp 
2022-2024 

1.28 
Reabilitarea/modernizarea de drumuri judeţene /comunale şi străzi în mai 

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

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

1.30 
Întreținere și reparații curente ale drumurilor județene; 

Investiţii şi reparaţii capitale la drumurile județene; 
Consiliul Județean Mureș 

27.062.000 lei alocați pentru 

lucrări de întretinere și reparatii;   

20.141.000 lei alocați pentru 

investitii și reparatii capitale 

31.12.2022 

I.3 
Obiectiv: 

Construirea şi modernizarea unităţilor de învăţământ 

 Acțiuni: 

1.31 
Construirea și dotarea Creșei nr. 1 Sărmașu și modernizarea spațiului 

public urban adiacent 
Primăria Orașului Sărmașu  31.12.2022 

1.32 
Consolidare, recompartimentare și modernizare clădire internat – Liceul 

Teoretic „Samuil Micu” – Sărmașu 
Primăria Orașului Sărmașu - 31.12.2022 

1.33 
Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Școala gimnazială 

„Alexandru Ceușianu”(proiectare și execuție) 
Primăria Municipiului Reghin Mp construiţi/reabilitaţi 31.12.2022 

1.34 
Extinderea, reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale Florea Bogdan din 

municipiul Reghin   
Primăria Municipiului Reghin Mp construiţi/reabilitaţi 31.12.2023 

1.35 
Modernizarea și dotarea Liceului tehnologic “Petru Maior” (învățământ 

primar și gimnazial) din municipiul Reghin  
Primăria Municipiului Reghin Mp construiţi/reabilitaţi 31.12.2023 

1.36 
Modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.3 (proiectare 

și execuție) 
Primăria Municipiului Reghin Mp construiţi/reabilitaţi 31.12.2023 

1.37 

Construirea, extinderea și dotarea clădirilor educaționale; 

-Extindere clădire cu clasele primare; 

-Construire grădiniță. 

Primăria Oraşului Sângeorgiu de Pădure - 2022-2023 

1.38 Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială Traian- Târnăveni  Primăria Municipiului Târnăveni Execuție lucrare 2023 
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1.39 Reabilitare, modernizare Colegiul Tehnic Târnăveni  Primăria Municipiului Târnăveni Execuție lucrare 2023 

1.40 
Efectuarea lucrărilor de reabilitare/modernizare/extindere a unităţilor de 

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

1.41 Construirea de noi unităţi de învăţământ în localităţi din judeţul Mureş  Primării din județul Mureș - În funcție de finanțare 

1. 
Măsura: 

Implementarea programului naţional de construcţie de creşe 

 Acțiuni: 

1.42 Construire creșă în Orașul Sovata Primăria Orașului Sovata 70 locuri 2024 

I.4 
Obiectiv: 

Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze naturale 
   

 Acțiuni: 

1.43 
Înființare/extindere/modernizare rețele gaze naturale în localități din 

județul Mureș 
Primării din județul Mureș - În funcție de finanțare 

I.5 
Obiectiv: 

Sistemul sanitar şi de protecţie socială 

 Acțiuni: 

1.44 
Extinderea și dotarea ambulatoriului din cadrul spitalului orășenesc 

Sângeorgiu de Pădure 
Primăria Oraşului Sângeorgiu de Pădure - 2022-2023 

1.45 
Efectuarea lucrărilor de reabilitare şi dotare a cabinetelor medicale/ 

dispensarelor umane  în localități din judeţul Mureş 
Primării din județul Mureș - În funcție de finanțare 

I.6 
Obiectiv: 

Locuinţe pentru tineri, specialişti în sănătate, învăţământ şi alte categorii socioprofesionale 

 Acțiuni: 

1.46 

SF pt „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, jud. Mureş, mun. 

Tg.mureş, str. Depozitelor f.n”-etapa I- servicii de sistematizare verticală, 

amenajări exterioare şi reţele edilitare 

Primăria Municipiului Târgu Mureș SF 2022 

1.47 

PT, asistență tehnică şi execuţie pt „Locuinte pentru tineri destinate 

închirierii, jud. Mureş, mun. Tg.mureş, str. Depozitelor f.n”-etapa I- servicii 

de sistematizare verticală, amenajări exterioare şi reţele edilitare 

Primăria Municipiului Târgu Mureș PT 2022 

1.48 
Construire bloc ANL (Branșament electric în cadrul Lucrărilor tehnico-

edilitare) 
Primăria Municipiului Târnăveni Execuție lucrare 2022 

1. 
Măsura: 

Programul de construcţii de locuinţe sociale 

 Acțiuni: 

1.49 Bloc de locuințe sociale str.Ierbuș nr.37A Primăria Municipiului Reghin Mp construiţi 31.12.2022 

1.50 Construire blocuri locuințe sociale Primăria Orașului Iernut 3 blocuri de locuințe 2022 

1.51 Construirea de locuințe sociale în orașul Sângeorgiu de Pădure Primăria Oraşului Sângeorgiu de Pădure - 2022-2024 

I.7 
Obiectiv: 

Monumente istorice, patrimoniu cultural şi sedii administrative 
 Acțiuni: 

1.52 Reabilitare/extindere clădire sediu - Primaria Oraşului Sovata Primăria Oraşului Sovata - 2024 

1.53 
Restaurarea și punerea în valoare a Castelului Banffy din orașul Luduș, jud. 

Mureș 
Primăria Orașului Luduș - 

În funcție de obținerea 

finanțării 

I.8 
Obiectiv: 

Strategia de renovare, termoficare, de reabilitare energetică şi de reabilitare a clădirilor cu risc seismic 
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 Acțiuni: 

1.54 

Studii de specialitate reabilitare termică blocuri de locuințe : Elaborare 

expertiză tehnică, audit energetic, documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenție și documentația pentru obținerea de acorduri şi avize, sinteza 

documentației de avizare 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

1.55 

Servicii de proiectare Etapa II reabilitare termică bloc de locuințe (OUG 

nr. 18/2009 / POR 2014-2020 Axa 3.1 A) : Elaborare proiect tehnic, caiet 

de sarcini, detalii de execuție şi certificat de performanță energetică pentru 

blocul reabilitat 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

1.56 
Execuție lucrări de creștere a performanțelor energetice, conform OUG nr. 

18/2009 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

1.57 Reabilitare imobil Mureseni nr. 50 Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

1.58 
Proiect tehnic şi  asistență tehnică pentru ”Reparații și consolidare bloc str. 

Cisnădiei nr. 13 și Mansardare blocuri str. Cisnădiei nr. 13 și 15” 
Primăria Municipiului Târgu Mureș PT 2022 

1.59 

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 

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 - 2022 

1.60 
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și blocurilor de locuințe 

din Orașul Iernut  
Primăria Orașului Iernut 6 clădiri  2022 

1.61 Reabilitare energetică clădirea liceului din orașul Sângeorgiu de Pădure Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure - 2022-2024 

1.62 Reabilitare energetică clădiri în municipiul Târnăveni Primăria Municipiului Târnăveni Execuție lucrare 2023 

1.63 
Eficientizare energetică/ reabilitare termică clădiri în mai multe localităţi 

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

 II. Administrație Publică 

I.9 
Obiectiv: 

Mecanisme de guvernare şi un proces decizional care să fie eficiente, focalizate pe priorităţi şi obiective 
 Acțiuni: 

1.64 
Reactualizare PUZ pentru Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Târgu 

Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

1.65 PUZCP Târgu Mureș – zona construită protejată Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

I.10 
Obiectiv: 

Creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice 

 Acțiuni: 

1.66 

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 2022 

1.67 Derularea activităților Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Mureș  

Instituția Prefectului – Județul Mureș – 

Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte 

Mureș 

- 2022 

1.68 
Derularea activităților Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

Instituția Prefectului – Județul Mureș - 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise 
- 2022 
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de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor 

1.69 

Imbunătățirea calității vieții populației din municipiul Reghin componenta 

A-Muzeu de științe naturale STEFAN KOHL (extindere, modernizare, 

reabilitare și dotare) componenta B-Parcul tineretului (modernizare, 

reabilitare și dotare) 

Primăria Municipiului Reghin Mp construiţi/reabilitaţi 31.12.2023 

1.70 Investiții și Reparații Consiliul Județean Mureș și institutiile subordonate Consiliul Județean Mureș 
Valoare investiții - 83.865.275 lei; 

Valoare reparatii - 15.181.000 lei. 
31.12.2022 

I.11 
Obiectiv: 

Debirocratizare şi simplificare administrativă 

1. 
Măsura: 

Digitalizarea, simplificarea şi debirocratizarea serviciilor publice din administraţie  

 Acțiuni: 

1.71 Servicii de proiectare și creare de strategie pentru platforma web Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

1.72 Documentație geospațială aferentă documentației de reactualizare PUG Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

1.73 Investiții în programul de informatizare a Consiliului Județean Mureș Consiliul Județean Mureș 
Investiții în valoare de 234.000 

lei;      
31.12.2022 

I.12 
Obiectiv: 

Etică, integritate, prevenirea corupţiei şi transparenţă 

1. 
Măsura: 

Continuarea transparentizării proceselor şi procedurilor administrative prin promovarea de date şi informaţii deschise, disponibile public 

 Acțiuni: 

1.74 

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 

104 materiale de comunicare 

apărute în presa scrisă;                   

104  materiale de comunicare 

apărute în presa on-line;                   

104 difuzări materiale de 

comunicare pe posturi TV locale;                

104 difuzări materiale pe posturi 

de radio locale;                                

31.12.2022 

 III.  Lucrări publice 

I.13 
Obiectiv: 

Programul naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) 

 Acțiuni: 

1.75 
Derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 

(PNCCF), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 

Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Mureș 

Număr imobile înscrise din oficiu 

în sistemul integrat de cadastru și 

carte funciară/an 

2023 

1.76 
Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului 

național de cadastru 
Primăria Orașului Sărmașu - 31.12.2022 

1.77 
Înregistrarea sistemică inițiată de UAT Reghin a terenurilor situate în 

extravilanul localității 
Primăria Municipiului Reghin Nr. imobile înregistrate 31.12.2022 

1.78 
Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoare 

cadastrale 
Primării din județul Mureș - În funcție de finanțare 

II. CAPITOLUL:  MINISTERUL FINANŢELOR 

II.1 
Obiectiv: 

Fiscalitate - ANAF 
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 Acțiuni: 

2.1 

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 

2.2 

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 

2.3 

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 

2.4 
Dezvoltarea canalelor de interacţiune informatică cu contribuabilii – 

prioritate fiind dezvoltarea serviciilor electronice. 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Mureș 

Indicatori specifici monitorizaţi 

de ANAF 
Permanent 

2.5 
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 

2.6 
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 

2.7 

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 

2.8 

Combaterea riscului de neconformare fiscală.  

Ca măsură de prevenire a evaziunii fiscale se va continua dezvoltarea 

aplicaţiilor informatice în vederea efectuării de analize ale rezultatelor 

acţiunilor de inspecţie fiscală iniţiate ca urmare a analizei de risc, în 

vederea confirmării criteriilor de risc şi a furnizării de informaţii pentru 

analize de risc viitoare. 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Mureș 

Indicatori specifici monitorizaţi 

de ANAF 
Permanent 

2.9 

Continuarea activităţii Grupului de lucru interinstituţional format din 

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

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

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

care vizează descurajarea evaziunii fiscale 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Mureș 
- Permanent 

III. CAPITOLUL:  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

III.1 

Obiectiv: 

Prioritizarea investiţiilor în domeniul transporturilor astfel încât să reflecte nevoile de conectivitate şi de mobilitate, de reducere a aglomerărilor 

şi de asigurare a fluenţei circulaţiei 

 Transport rutier 
 Acțiuni: 

3.1 Lucrări reparații și reamenajare platformă Transport Local str. Bega Primăria Municipiului Târgu Mureș - Aprilie 2022 

3.2 
Lucrări de intervenții și reparații străzi, trotuare, parcări și lucrări edilitare 

în Municipiul Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

3.3 
DALI -Remodelare intersecție str. Călărașilor - str. Sinaia – P-ța Matei 

Corvin 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

3.4 
SF pentru realizarea unor parcări supraetajate în diferite zone din 

municipiul Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 
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3.5 

SF/DALI - Reamenajarea str Enescu 

SF/DALI - Reamenajare Piața Bolyai 

SF/DALI - Reamenajare P-ta Teatrului 

SF/DALI - Reamenajare str. Primăriei 

SF/DALI - Reamenajare Piața Petofi 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

3.6 

Proiect tehnic si detalii de execuție si asistență tehnică din partea 

proiectantului pentru instalarea unor stații de încărcare rapida pentru 

autoturismele cu propulsie 100% electric și hibrid în Municipiul Târgu 

Mureș 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

3.7 
DALI pod peste pârâul Pocloș – B-dul 1 Decembrie 1918, Str. Gheorghe 

Doja, zona Dacia 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022-2023 

3.8 
SF - Supralărgire Calea Sighișoarei tronson între  strada Viile Dealul Mic 

și Prelungire în direcția DN  13   - tronson 5 - inel ocolitor 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022-2023 

3.9 
SF - Strada de legătură între Autostrada Transilvania  și DJ 152A- Sâncraiu 

de Mureș și Pod nou peste râul   Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022-2023 

3.10 DALI modernizare străzi în municipiul Târgu Mureș Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022-2023 

3.11 

 

Modernizare strada Eden din municipiul Târgu Mureș 

 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022-2023 

3.12 Reabilitarea podului rutier peste râul Mureș Primăria Orașului Luduș - 
În funcție de obținerea 

finanțării 

IV. CAPITOLUL:  MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE 

IV.1 
Obiectiv: 

Creşterea ritmului anual de absorbţie a fondurilor europene în perioada 2021 - 2023, aferente exerciţiului financiar 2014 - 2020 

 Acțiuni: 

4.1 

Fazarea proiectului reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – 

Târgu Mureș, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare- 

contract de finanțare semnat prin POIM 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

4.2 

Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru 

Liceul Vocațional de Artă, Târgu Mureș – contract de finanțare semnat prin  

PNDL 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

4.3 
Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădirile rezidențiale din 

Municipiul Târgu Mureș-lot I 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

4.4 Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice  Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022-2023 

4.5 
Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă str. Apaductului 

nr. 54-56 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

4.6 
Achiziționare de autobuze ecologice care să deservească transportul public 

de călători al Municipiului Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

4.7 
Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integral, ateliere-Liceul 

Tehnologic Gheorghe Șincai 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

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

4.9 Modernizarea transportului public de călători în Municipiul Târgu Mureș Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

4.10 
Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă-Zona 

Clinicilor-în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

4.11 Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

4.12 
Reabilitare, consolidare  si mansardare – Școala gimnaziala „Friedrich 

Schiller” din Municipiul Târgu Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 
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4.13 Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina Primăria Oraşului Sovata - 2022 

4.14 
Asigurarea fondurilor pentru cheltuielile proprii ale Județului Mureș 

necesare implementării proiectelor 
Consiliul Județean Mureș 

126.556.000 lei alocati pentru 

activitățile a 14 proiecte 
31.12.2022 

IV.2 

Obiectiv: 

Operaţionalizarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi crearea cadrului instituţional şi financiar de implementare a proiectelor care sunt 

parte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

 Acțiuni: 

4.15 Elaborare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Primăria Municipiului Târnăveni - 2022 

IV.3 

Obiectiv: 

Creşterea capacităţii instituţionale şi profesionalizarea resurselor umane care sunt implicate în implementarea activităţilor aferente fondurilor 

europene, atât la nivel de instituţii ale statului, cât şi la nivel de beneficiari 
 Acțiuni: 

4.16 
Informarea  reprezentanţilor primăriilor, serviciilor publice deconcentrate 

asupra mecanismelor şi procedurilor de accesare a fondurilor externe 

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş, 

Serviciile publice deconcentrate,  

Consilii locale 

Nr. informări transmise 2022 

4.17 

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 

 

 

Nr. situații întocmite: 4 

 

Trimestrial 

4.18 
Elaborarea Planului judeţean pentru promovarea accesării fondurilor 

europene şi intensificarea relaţiilor externe. 

Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş,  

9 instituţii publice din judeţul Mureş 
Nr. situaţii întocmite: 1 2022 

4.19 

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 întocmite: 4 Trimestrial 

4.20 
Elaborarea Situaţiei investiţiilor străine la nivelul autorităţilor publice 

locale 

Instituția Prefectului – Județul Mureș,  

102 UAT-uri 
Nr. situaţii întocmite: 1  2022 

4.21 

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 Trimestrial 

4.22 

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, 

Servicii publice deconcentrate și alte 

instituții 

Nr obstacole  

 
Trimestrial 

IV.4 
Obiectiv: 

Promovarea investiţiilor în educaţie, în mod special în educaţia timpurie şi în învăţământul profesional şi dual 
 Acțiuni: 

4.23 Modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Ioan Vlăduțiu Primăria Orașului Luduș - 2022 

4.24 Construcția unei creșe, dotarea și punerea în funcțiune a acesteia Primăria Orașului Luduș 41 locuri 2022 

V. CAPITOLUL:  MINISTERUL ECONOMIEI 

V.1 
Obiectiv: 

Protecția Consumatorilor 
 Acțiuni: 

5.1 

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, 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 

Indicatorii de performanță 

stabiliți de ANPC 

Conform 

programului de actiuni 

tematice transmis de 

ANPC şi celor proprii 

CRPC/CJPC 
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băuturi răcoritoare, legume, fructe, conserve de legume fructe, produse de 

patiserie, etc. 

5.2 

Controlul aspectelor de siguranţă a produselor nealimentare: materiale de 

construcţii, produse electrice, electrocasnice, electronice, brichete, 

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

încălţăminte, compatibilitatea electromagnetică, nivelul de zgomot, torţe de 

gradină, echipamente de joasă tensiune, produse cosmetice, acumulatori 

auto, deseuri de echipamente electrice şi electronice etc.) 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 

Indicatorii de performanță 

stabiliți de ANPC 

Conform 

programului de acţiuni 

tematice transmis de 

ANPC 

şi celor proprii 

CRPC/CJPC 

5.3 

Cercetarea reclamaţiilor consumatorilor în vederea asigurării despăgubirii 

acestora pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a 

produselor şi serviciilor 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 

Indicatorii de performanță 

stabiliți de ANPC 
Permanent 

5.4 
Controale în pieţele agroalimentare privind modul de respectare a 

prevederilor legale în acest sector 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 

Indicatorii de performanță 

stabiliți de ANPC 
Periodic 

5.5 

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 Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 

Indicatorii de performanță 

stabiliți de ANPC 

Conform 

programului de acţiuni 

tematice transmis de 

ANPC 

şi celor proprii 

CRPC/CJPC 

5.6 
Actiuni de informare şi educare a consumatorilor prin mass-media şi prin 

întâlniri directe cu consumatorii în momentul depunerii reclamaţiilor 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 

Indicatorii de performanță 

stabiliți de ANPC 
Permanent 

5.7 

Informarea consumatorilor asupra drepturilor pe care le au  prin 

intermediul biroului de informare şi documentare existent la sediul CJPC 

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

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 

Indicatorii de performanță 

stabiliți de ANPC 
Permanent 

5.8 

Asigurarea funcţionării sistemului rapid de informaţii RAPEX privind 

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

produselor din circuitul comercial; 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 

Indicatorii de performanță 

stabiliți de ANPC 
Permanent 

5.9 

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 Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 

Indicatorii de performanță 

stabiliți de ANPC 
Permanent 

5.10 
Controale operative în colaborare cu organismele deconcentrate, în 

domeniul produselor alimentare, nealimentare, prestărilor de servicii 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 
- Lunar 

5.11 
Organizarea  de conferinţe şi acţiuni de consiliere a operatorilor economici  

în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 
- Lunar 

5.12 

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 Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş 
- Periodic 

VI. CAPITOLUL:  MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 

VI.1 
Obiectiv: 

Susţinerea mediului de afaceri prin soluţii şi măsuri financiare de susţinere în contextul crizei sanitare 
 Acțiuni: 

6.1 
Finalizarea Măsurii 1 și adăugarea de noi categorii de aplicanți eligibili, 

respectiv întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, profesii liberale 

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Atragere de Investiţii şi 

Promovare a Exportului – Târgu Mureş 

 

Număr beneficiari 

 

31.12.2023 

6.2 

Deblocarea fondurilor aferente Măsurii 2 de la Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, în vederea finalizării plăților pentru toți beneficiarii 

admiși în cadrul măsurii 

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Atragere de Investiţii şi 

Promovare a Exportului – Târgu Mureş 

 

Număr contracte 

 

31.12.2022 
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6.3 

Schema de ajutor de stat pentru domeniile HORECA — finalizarea 

procesului de evaluare, demararea procesului de contractare și efectuare de 

plăți 

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Atragere de Investiţii şi 

Promovare a Exportului – Târgu Mureş 

 

Număr beneficiari estimați 

 

31.12.2022 

VI.2 
Obiectiv: 

Creşterea competitivităţii companiilor prin scheme de ajutor de stat, granturi şi garanţii 
 Acțiuni: 

6.4 Implementarea Programelor naționale de creșterea competivității IMM 

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Atragere de Investiţii şi 

Promovare a Exportului – Târgu Mureş 

 

Număr beneficiari estimați 

 

31.12.2022 

VI.3 
Obiectiv: 

Stimularea antreprenorială prin programe de creare de start-up-uri şi consolidarea acestora 

1. 
Măsura: 

Start-UP Nation, ediția a III-a 

 Acțiuni: 

6.5 Implementarea programului Start-UP Nation, ediția a III-a 

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Atragere de Investiţii şi 

Promovare a Exportului – Târgu Mureş 

 

Număr beneficiari estimați 

 

31.12.2023 

VI.4 
Obiectiv: 

Realizarea de investiţii în turism 
 Acțiuni: 

6.6 
Reabilitarea a două monumente istorice prin implementarea de proiecte cu 

finanțare din fonduri nermabursabile 
Consiliul Județean Mureș 2 proiecte finanțate 31.12.2022 

VII. CAPITOLUL:  MINISTERUL ENERGIEI 

VII.1 
Obiectiv: 

Acordarea unui loc central consumatorilor, combaterii sărăciei energetice 
 Acțiuni: 

7.1 

Lucrări de reabilitare iluminat public şi construcții canalizații rețele 

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

str. Gheorghe Doja (tronson cuprins între intersecția cu str. Budiului şi 

intersecția cu b-dul 1 Dec. 1918 etc. 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

7.2 

Mentenanță SIP (Sistemul de Iluminat Public) prin lucrări de reparații 

curente, de revizii periodice şi de remedieri ale defecțiunilor apărute 

accidental, dispecerizarea reclamațiilor şi remedierea în timp util a 

defecțiunilor 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - Permanent 

7.3 

Servicii şi lucrări în domeniul energetic (obiect principal de activitate 

executarea de servicii specializate de întreținere,  reparații  şi de execuție 

ale instalațiilor electrice, menținerea în funcțiune, monitorizarea şi 

gestionarea funcționării acestora.) 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - Permanent 

7.4 

Iluminat arhitectural la obiectivele: Catedrala Înălțarea Domnului, 

Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano Catolică I, Biserica Reformată 

din Cetatea Medievală, Primăria Mun. Tg. Mureș -   proiectare, execuție 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

7.5 
Înființarea şi delegarea  gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Mun. 

Tg. Mureș 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

7.6 

Extindere Sistem de Iluminat Public şi canalizații pentru Telecomunicații - 

Str. BĂNEASA tronson de la nr.10 la nr.14 

Cartier BELVEDERE porțiuni neconstruite 

Primăria Municipiului Târgu Mureș PT și execuție 2022 
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Str. BUDIULUI tronson de completare până la limita UAT Târgu Mureș şi 

derivația către str- Viile Dealului Budiului 

7.7 Eficientizarea și modernizarea iluminatului public în orașul Sărmașu Primăria Orașului Sărmașu Proiect AFM 31.12.2022 

7.8 Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Sovata Primăria Orașului Sovata - 2024 

7.9 Extindere rețele de iluminat public Primăria Municipiului Reghin Lungimea rețelelor realizate  31.12.2022 

7.10 
Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în localităţi din judeţul 

Mureş 
 Primării din județul Mureș - În funcție de finanțare 

VIII. CAPITOLUL:  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

VIII.1 
Obiectiv: 

Definitivarea Planului naţional strategic 2023 - 2027 al României 

1. 
Măsura: 

Creşterea competitivităţii sectorului zootehnic 

 Acțiuni: 

8.1 
Efectuarea inspectiei de stat in exploatatiile înscrise in controlul oficial al 

productiei de carne- sector bovine pentru producția de carne 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

15 controale 
Permanent cf. graficului 

de inspectie 

8.2 
Autorizarea/reautorizarea reproducatorilor pentru monta naturala –  sector 

bovine pentru producția de carne 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

La solicitarea fermierului Permanent 

8.3 
Efectuarea inspectiei la Asociatiile acreditate pentru efectuarea controlului 

oficial al productiei de lapte- sector bovine pentru producția de lapte 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

1 control 

cf.Grafic inspectie ANZ 

an 2022  

 

8.4 
Efectuarea inspectiei de stat in exploatatiile inscrise in controlul oficial al 

productiei de lapte- sector bovine pentru producția de lapte 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

120 controale 

Permanent cf. graficului 

de inspectie 

 

8.5 
Autorizarea/reautorizarea reproducatorilor  pentru monta naturala - sector 

bovine pentru producția de lapte 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

La solicitarea fermierului Permanent 

8.6 
Verificarea prim cumparatorilor de lapte în vederea inregistrarii/ mentinerii 

conditiilor de acreditare 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

27 unitati 
Cf. graficului de 

inspectie 

8.7 
Crearea si actualizarea bazei de date privind codificarea stupinelor; 

Efectuare de controale in exploatatii apicole; 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

35 controale 

La depunerea cererii de 

alocare a codului de 

stupina  si la cerere; 

8.8 
Efectuarea inspectiei la Asociatiile acreditate pentru efectuarea controlului 

oficial al productiei la lapte, carne si lana – sectorul ovine și caprine 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

2 controale 

Februarie, noiembrie 

2022-cf.Grafic inspectie 

ANZ 

8.9 

Efectuarea inspectiei de stat in exploatatiile inscrise in controlul oficial al 

productiei de lapte, carne, lana – sectorul ovine și caprine 

 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 
42 controale 

Permanent cf.graficului 

de inspectie tr.I an 2022 

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


14 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 2, tel: 0265-261261, fax: 0265-264814 

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

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

8.10 
Autorizarea/reautorizarea reproducatorilor pentru monta naturala– 

sectorul ovine și caprine 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

La solicitarea fermierului Permanent 

8.11 
Controlul anual de supraveghere a Centrelor de recoltare, prelucrare, 

depozitare si comercializare material seminal taur/vier 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

3/1 centre 
Anual 

 Cf. deciziei ANZ 

8.12 Verificarea conditiilor de autorizare/reautorizare stupine de multiplicare 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

37 stupine 
Anual 

 Cf. deciziei ANZ 

8.13 

 

Controlul anual de supraveghere  al fermelor de reproductie- sector suin 

 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

2 ferme 
Anual 

 Cf. deciziei ANZ 

8.14 
Autorizarea/reautorizarea reproducatorilor pentru monta naturala - sector 

suin 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

La solicitarea fermierului Permanent 

8.15 Reautorizarea fermelor de reproductie avicole si a statiilor de incubatie 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

1 obiectiv 

 

Anual 

Cf. deciziei ANZ 

 

8.16 

Participarea in comisii de bonitare in vederea incadrarii in standardul de 

rasa pentru beneficiarii masurii 10 Pachetul 8 –Cresterea animalelor de 

ferma din rasele locale in pericol de abandon ( ovine -tigaia ruginie/suine 

bazna si mangalita) 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

2/2 exploatații 
Anual 

 Cf. deciziei ANZ 

8.17 

Efectuarea controlului la fata locului in vederea verificarii respectarii de 

catre ferimeri a conditiilor de eligibilitate  privind ajutoarele nationale 

tranzitorii in sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine si a 

ajutoarelor tranzitorii in sectorul zootehnic 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

Exploatații eșantionate cf. acord 

de delegare APIA 

P220/14.08.2020, ANZ 

11260/17.08.2020 

01 iulie -01 octombrie  

8.18 
Participarea in comisiile de evaluare si despagubire a efectivelor de suine 

confirmate cu PPA 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

Cf. convocarii Comisiei de 

evaluare 
Permanent 

8.19 

Colaborare cu Centrul National de Formare  Profesionala in Zootehnie al 

A.N.Z. Bucuresti,  in directia calificarii prestatorilor de servicii in domeniul 

însămânțărilor artificiale. 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. 

dr. G.K. Constantinescu” Centrul Regional 

de Zootehnie 7 Centru – Biroul Judeţean 

Mureş 

Avizarea dosarului de inscriere la 

cursul de formare profesionala 

La data depunerii 

solicitarii 

VIII.2 
Obiectiv: 

Continuarea aplicării tuturor formelor de sprijin şi introducerea de mecanisme şi instrumente noi pentru agricultură 
 Acțiuni: 

8.20 Autorizarea la plata finală  a cererilor unice de plată aferente anului 2021 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură 

Centrul Județean Mureș 

Nr. cereri depuse 

Nr. cereri autorizate     
30.06.2022 
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8.21 

Programarea și informarea fermierilor în vederea depunerii cererilor unice 

Campania 2022 în contextul măsurilor luate ca efect al pandemiei de SARS-

COV2 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură 

Centrul Județean Mureș 

Număr de informări, programări 

realizate. 
28.02.2022 

8.22 
Primirea cererilor unice de plată Campania 2022, înregistrarea, operarea 

și verificarea acestora 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură 

Centrul Județean Mureș 

Nr. cereri depuse 

Nr. cereri operate; 

Nr. cereri verificate 

16.05.2022 

8.23 

Controlul preliminar al cererilor unice C2022 

Pregătirea dosarelor din eșantionul de control în vederea transmiterii  

acestora către Serviciul Control pe teren  

Realizarea follow-up-ului 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 

31.07.2022 

01.09.2022 

Follow-up-în termenele 

stabilite de APIA- 

Aparat Central 

8.24 

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 

Campania 2022 

Autorizarea la plată regulară a cererilor unice de plată  aferente C2022 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură 

Centrul Județean Mureș 

Nr.cereri autorizate la plata 

avansului  

Sume totale autorizate la  plata 

avansului 

30.11.2022 

 

01.12.2022-30.06.2023 

8.25 Emiterea titlurilor de creanță de constatare a  debitelor 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură 

Centrul Județean Mureș 

Nr. procese verbale întocmite Permanent 

8.26 

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. 

30.06.2022 

 

15.07.2022 

8.27 Verificarea pe teren a exploatațiilor din eșantionul de control 2022 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură 

Centrul Județean Mureș 

Număr de exploatații controlate 

din eșantionul de control  2022 
01.10.2022 

8.28 

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 

8.29 
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 – 

15.01.2022-15.02.2022 

8.30 
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 
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8.31 
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 

Nr. beneficiari 

August 2022–octombrie  

2022 

8.32 
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 

31.08.2022 

8.33 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 

8.34 
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 

1. 
Măsura: 

Încurajarea consumului de produse autohtone 

 Acțiuni: 

8.35 
Implementarea Programului Național Apicol prin acordarea ajutorului de 

minimis în condiții meteorologice nefavorabile  

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. beneficiari informați 

Nr. familii de albine  

Termene stabilite prin 

acte normative 

8.36 Implementarea Programului  de minimis pentru cultura de usturoi 
Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. beneficiari înregistrați 

Valoare aprobată 

Termene stabilite prin 

acte normative 

8.37 

Implementarea Programului  ajutor de minimis tomate in spații protejate și 

alte legume 

Identificarea potenţialilor beneficiari a programului tomate extins si la alte 

legume 

Inregistrarea cererilor, verificarea documentelor şi aprobarea sumelor 

-Promovare program pentru înființare centre de colectare, depozitare si 

procesare legume-fructe;   

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. producători informați; 

 

Termene stabilite prin 

acte normative 

2. 

Măsura: 

Sprijin privind sortarea, ambalarea, etichetarea pentru punerea pe piaţă a produselor agroalimentare de către producători agricoli şi formele asociative cu rol 

economic  

 Acțiuni: 

8.38 Înregistrarea/ autorizarea unităților din sectorul alimentar 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Eliberarea de notificări, 

înregistrări/ autorizări sanitare 

veterinare 

Număr de unități înregistrate/ 

autorizate sanitar veterinar 

Permanent 

VIII.3 
Obiectiv: 

Consolidarea fermelor de familie 

1. 

Măsura: 

Sprijinirea investiţiilor în modernizarea, restructurarea, creşterea competitivităţii şi a performanţelor de mediu, în special pentru fermele de familie, în sectorul 

vegetal şi zootehnic 

 Acțiuni: 

8.39 

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 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. informări 

Nr. exploatații agricole 
Permanent 
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Informarea producătorilor cu privire la obligația afișării etichetei la locul 

de vânzare a pepenilor; 

Informarea privind evoluția pestei porcine clasică și africană; 

Informarea privind acțiunile de prevenire apariției virusului pestei micilor 

rumegătoare; 

Implementarea prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii 

ambrozia; 

Asigurarea asistenței tehnice 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. 

2. 
Măsura: 

Încurajarea comercializării produselor finite obţinute în fermele de familie şi prin formele asociative 

 Acțiuni: 

8.40 
Eliberarea avizelor consultative în vederea emiterii atestatelor de 

producător persoanelor fizice; 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 
Nr. avize consultative eliberate La solicitare 

8.41 

Eliberarea autorizaţiilor pentru spaţiile de depozitare a cerealelor, 

verificarea condiţiilor tehnice care trebuie îndeplinite, înregistrarea 

documentaţiilor şi autorizaţiilor; 

Eliberarea certificatelor de abilitare pentru îngrăşămintele din import şi 

monitorizarea acestora; 

Eliberarea  certificatelor  de origine pentru biomasa provenită din culturi 

energetice 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. autorizații 

Capacitate depozit 

Nr. certificate 

Cantitate 

Nr. certificate 

Cantitate 

La solicitare 

8.42 

Participarea în cadrul Comitetelor locale/judeţene pentru situaţii de 

urgenţă la întocmirea proceselor verbale de constatare a pagubelor produse 

de fenomenele meteorologice nefavorabile 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. procese verbale încheiate 

Suprafată afectată 

La producerea 

fenomenelor  

meteorologice negative 

8.43 

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 nobil, avizarea cererilor de modificare a parcelelor de viţă de vie 

înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole ( RPV)  

Avizarea declaraţiilor de recoltă, producţie şi stocuri a produselor 

vitivinicole;                                                               

Autorizarea spaţiilor pentru comercializarea vinului vrac;  

Eliberarea carnetelor de viticultor producătorilor care comercializează 

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

în RPV; 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

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 

Decembrie 

 

 

La solicitare       

La solicitare – 

septembrie - noiembrie 

8.44 

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 

8.45 

Eliberarea deciziilor pentru scoaterea definitivă / temporară a terenurilor 

din circuitul agricol,  

Aprobarea documentaţiilor privind redarea și introducerea în circuitul 

agricol al terenurilor scoase temporar sau altor terenuri; 

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

ameliorare al fondului funciar,  

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. decizii 

Suprafața 

 

Nr. decizii 

Suprafața 

 

La solicitare 
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Aprobarea  documentaţiilor privind schimbarea categoriei de folosinţă a 

terenurilor, 

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,  

Nr. documentații 

 

Nr. decizii 

Suprafața 

 

Nr. documentații 

Suprafața 

 

 

Nr. oferte de vînzare teren, nr. 

avize eliberate, suprafața 

 

Nr. studii pedologice recepționate 

Suprafata 

 

8.46 

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  

Ianuarie – decembrie 

2022 

8.47 

Eliberarea autorizaţiilor 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 plată a 

rădăcinilor de sfeclă de zahăr,  

Înregistrarea contractelor de cultură hamei şi vizarea proceselor verbale de 

producţie,  

Asigurarea asistenţei de specialitate autorităţilor locale pentru elaborarea 

Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 

surse agricole 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. autorizații 

Suprafața 

 

Nr. declarații 

Nr. contracte 

Nr. contracte 

Suprafața 

Nr. declarații 

Cantitatea 

 

Nr. contracte 

Suprafața 

 

Nr. UAT-uri  

10 Mai 

 

 

Septembrie 

 

Aprilie 

 

Octombrie 

 

 

Octombrie 

 

 

Permanent 

8.48 

Prelucrearea datelor  cu privire la preţurile produselor agricole de pe piaţă, 

propunerea de preţuri medii ale produselor agricole și transmiterea  la 

Consiliul Județean; 

Transmiterea datelor la MADR;                                                  

Prelucrarea informaţiilor de preţ pentru legume fructe  

Întocmirea de  propuneri a  normelor  de venit şi transmiterea acestor norme 

de venit la ANAF 

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

agricultura 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. documente 

 

 

 

 

 

Nr. informații 

Anual 

8.49 

Instituirea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi 

Alimentare –SIPPAA- colectarea, prelucrarea şi monitorizarea preţurilor 

din pieţe, târguri, oboare şi agenți economici,  

Verificarea şi centralizarea situaţiilor statistice AGR 2a, AGR 2b- Suprafaţa 

recoltată şi producţii obţinute, aplicarea îngrăşămintelor, pesticidelor, 

înfiinţări de plantaţii pomicole şi viticole,  

Inventarierea parcului de tractoare şi maşini agricole 

Culegerea, prelucrarea şi transmiterea datelor statistice privind stocurile 

cantitative de cereale, oleaginoase 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. rapoarte 

Suprafața 

Lunar 

 

 

AGR 2a –  mai -iunie 

AGR 2b -  noiembrie -

decembrie 

 

 

Lunar 
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Transmiterea trimestrială a  cercetării statistice Conturi economice, 

Întocmirea rapoartelor şi situaţiilor sinteză 

Estimarea producţiilor agricole conform graficelor MADR; 

- starea de vegetaţie a culturilor agricole 

Întocmirea anuală a Balanței suprafetelor arabile şi Programului producţiei 

agricole 

 Realizarea situaţiei operative privind stadiul lucrărilor agricole,  

Instituirea la nivel naţional a Reţelei de Informaţii Contabile Agricole – 

inventarierea exploataţiilor agricole la nivel de judeţ  - RICA 

 

Trimestrial 

 

 

 

Februarie-Martie 

 

Noiembrie -Decembrie 

Săptămânal 

8.50 Completarea machetei cu date statistice aferente sectorului vitivinicol 
Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 
Nr. machete Anual 

8.51 

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 Martie-aprilie 2022 

8.52 

Întocmirea rapoartelor lunare privind efectivele de animale şi a producţiilor 

animaliere realizate şi procesate – AGR 6ª 

Acordarea de coduri de identificare ferme producătoare de ouă pentru 

comercializare 

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

consum, carnea de bovine  

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. Rapoarte întocmite 

 

Nr. ferme 

 

Nr. informații monitorizate  

Lunar 

8.53 

Verificarea documentaţiilor şi eliberarea autorizaţiilor pentru înfiinţarea de 

noi plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi, căpşuni și  dud; 

Eliberarea de  autorizaţii pentru defrişarea  plantaţiilor pomicole aflate în 

declin şi tăieri de nuci din categoria pomilor răzleţi; 

Implementarea programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor 

pomicole prin PNDR 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. autorizații eliberate 

Suprafața ha  
Lunar 

8.54 Înregistrarea unităților din sectorul alimentar 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Eliberarea de avize temporare de 

funcționare pentru târgurile și 

piețele de produse alimentare, 

înregistrări sanitare veterinare 

Număr de avize, unități 

înregistrate sanitar veterinar 

Permanent 

3. 
Măsura: 

Asigurarea accesului la finanţare 

 Acțiuni: 

8.55 

Elaborare proiecte in vederea accesarii 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 

8.56 

Promovarea legislaţiei comunitare şi naţionale prin întâlniri, dezbateri, 

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

Aplicarea de scheme eficiente de finanţare a agriculturii pentru accesarea 

fondurilor europene şi asigurarea cofinanţării de la bugetul de stat  - 

accesare de fonduri în cadrul Programului FEADR şi Schema de stat 

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

valorii adăugate a produselor agricole; 

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

promovare Măsura 431.1 – Construcţie parteneriat public privat; 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. intâlniri, pliante, broșuri, 

tehnologii. 

Permanent – La 

solicitare 
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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 

4. 
Măsura: 

Sprijinirea organizării fermelor de familie în forme asociative cu rol economic 

 Acțiuni: 

8.57 

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 

Permanent 

VIII.4 
Obiectiv: 

Reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice. Stimularea producţiei agricole 

1. 
Măsura: 

Reabilitarea şi modernizarea sistemului de desecare şi de combatere a eroziunii solului 

 Acțiuni: 

8.58 

Elaborări de studii pedologice şi agrochimice pentru Sistemul Naţional şi 

Judeţean de Monitorizare sol-teren pentru agricultura, respectiv banca de 

date pedologice, în următoarele teritorii administrative: 

- com. Viisoara - faza birou 

- com. Zagar - faza birou 

- com. Vanatori - faza birou 

- com. Papiu Ilarian - faza teren 

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice 

Mureș 

 

 

15 491 ha 

 

 

 

 

31.12.2022 

8.59 

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 
15 000 ha Permanent 

8.60 
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 

8.61 
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 

8.62 

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 

VIII.5 

Obiectiv: 

Echilibrarea balanţei comerciale cu produse agroalimentare prin reducerea importurilor, stimularea exportului, a producţiei şi a consumului de 

produse româneşti 

1. 
Măsura: 

Susţinerea investiţiilor în colectarea, depozitarea, stocarea, procesarea şi comercializarea produselor agroalimentare 

 Acțiuni: 

8.63 Înregistrarea/ autorizarea unităților din sectorul alimentar 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Eliberarea de notificări, 

înregistrări/ autorizări sanitare 

veterinare 

Număr de unități înregistrate/ 

autorizate sanitar veterinar 

Permanent 
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VIII.6 
Obiectiv: 

Dezvoltarea pieţelor locale 

1. 

Măsura: 

Susţinerea cooperării între producători şi unităţile administrativ-teritoriale (consilii locale, şcoli, agenţi economici) în vederea dezvoltării pieţelor locale şi 

valorificării directe a producţiei, astfel încât să se faciliteze crearea lanţurilor de desfacere 

 Acțiuni: 

8.64 Înregistrarea târgurilor și piețelor de produse alimentare 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Eliberarea avize temporare de 

funcționare pentru târgurile și 

piețele de produse alimentare, 

Număr de avize eliberate 

Permanent 

VIII.7 
Obiectiv: 

Promovarea produselor locale româneşti 

1. 
Măsura: 

Îmbunătăţirea legislaţiei privind certificarea şi promovarea produselor agroalimentare 

 Acțiuni: 

8.65 

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 modificat cu Ordin nr. 112/2020; 

Promovarea produselor agricole şi alimentare cu Denumire de Origine 

Protejată / Indicaţie Geografică Protejată / Specialităţi Tradiţionale 

Garantate 

Promovarea produselor alimentare –privind atestarea produselor 

alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti – Ordin nr. 

151/2021 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. agenți economici 

 

Nr. beneficiari înregistrați 

Nr. produse alimentare 

înregistrate 

 

Nr. operatori economici informați 

Permanent 

8.66 

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 

8.67 

Verificarea legalitatii utilizarii atestatului si a logoului de produs traditional 

conform OM nr. 724/2013 – 112/2020 privind atestarea produselor 

traditionale  

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 
Nr. controale Lunar 

8.68 

Verificarea respectarii regimului de marcare , ambalare si comercializare 

a ouălor 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 ouălor 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 
Nr. controale Lunar 

8.69 

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 

8.70 

Verificarea pe baza tematicilor aprobate de conducerea MADR: activitatea 

desfasurata 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 
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8.71 

Verificarea activității  organismelor de inspectie si certificare prin inspectia 

pe teren a operatorilor aflati sub contract cu organismul respectiv avandu-

se in vedere urmatoarele: 

 - verificarea pe teren a respectarii de catre organismele de inspectie si 

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

889/2008 al Comisiei; 

 - verificarea obiectivitatii inspectiilor efectuate de organismele de inspectie 

si certificare; 

 - verificarea eficientei activitatii organismelor de inspectie si certificare; 

  -identificarea eventualelor nereguli sau incalcari in activitatea de inspectie 

desfasurata de organismele de inspectie si certificare la operatorii aflati sub 

contract ; 

  - informarea structurii responsabile  în domeniul inspectiilor tehnice din 

cadrul MADR  privind neconformitatile constatate; 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 
Nr. controale 

La solicitarea MADR 

conform tematicii de 

inspecție 

8.72 

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 

8.73 

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 

8.74 

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 

8.75 

- Realizarea campaniei de informare si medietizare a legislatiei nationale si 

comunitare in domeniul OMG; 

- Inventarierea suprafețelor cultivate cu plante modificate genetic, porumb 

si soia conventională; 

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

impurificare cu OMG 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. informări 

 

 

Nr. controale 

Februarie-martie 

 

Mai - Septembrie 

8.76 

Verificarea  prin sondaj a respectarii conformitatii ingrasamintelor 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 

8.77 
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 

8.78 

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 

8.79 

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 

8.80 
Controlul privind calitatea, provenienţa, autenticitatea şi naturaleţea 

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

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. controale 

 
Permanent 
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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. 

 

Nr. probe prelevate 

8.81 

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 

8.82 

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 

VIII.8 
Obiectiv: 

Programe de încurajare a activităţii pentru zona montană 

1. 

Măsura: 

Programele de investiţii din zona montană care vizează înfiinţarea centrelor de colectare lapte, de sacrificare a animalelor, de colectare, spălare şi prelucrare 

primară a lânii, pentru înfiinţare a stânelor montane şi a centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure şi a plantelor medicinale 

 Acțiuni: 

8.83 

Promovare program de încurajare a  activității pentru înființare de: 

- centre de colectare  lapte 

 - centre și puncte de sacrificare a animalelor; 

- amplasare stâni; 

- centre de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii; 

- înființare stâni montane; 

- centre de colectare și  prelucrare fructe de pădure; 

- centre de colectare plante medicinale 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. informări 

Nr. beneficiari informați 

 

Permanent 

8.84 
Înregistrarea/ autorizarea unităților din sectorul alimentar 

Înregistrarea/ autorizarea exploatațiilor de animale 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Eliberarea de notificări, 

înregistrări/ autorizări sanitare 

veterinare 

Număr de unități înregistrate/ 

autorizate sanitar veterinar 

Permanent 

VIII.9 
Obiectiv: 

Asigurarea schimbului de generaţii în agricultură 

1. 
Măsura: 

Instalarea tinerilor fermieri, cu sprijin financiar prin FEADR 

 Acțiuni: 

8.85 

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 

VIII.10 Obiectiv: 
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Susţinerea învăţământului agricol 

1. 
Măsura: 

Cooperare între instituţiile de învăţământ cu profil agricol şi agenţii economici din agricultură şi industrie alimentară 

 Acțiuni: 

8.86 

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 asistență tehnică 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. participanți 

 

 

 

 

Nr. amenajamente pastorale 

 

Nr. beneficiari  

 

 

Ianuarie- decembrie 

2022 

VIII.11 
Obiectiv: 

Cercetare, inovare şi e-agricultură 

1. 
Măsura: 

Susţinerea investiţiilor la nivel de fermă în tehnologii inovatoare aferente agriculturii de precizie 

 Acțiuni: 

8.87 

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,  

Ziua Națională a produselor agroalimentare românești din 10 octombrie la 

Târgu Mureș 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. acțiuni 

Nr. târguri 

Nr. expoziții 

 

Lunar 

8.88 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 

2. 

Măsura: 

Asigurarea sprijinului pentru crearea de parteneriate de cooperare în vederea inovării, dezvoltării de noi practici, care să răspundă la nevoile specifice ale 

fermierilor 

 Acțiuni: 

8.89 

Inregistrarea, monitorizarea, supravegherea operatorilor economici care 

produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor, în 

vederea continuării activităţii pentru care au fost autorizaţi 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 

Semințelor și Materialului Săditor Mureș 
Operatori economici înregistrați Permanent 

8.90 
Inregistrarea suprafeţelor pentru multiplicare la cererea operatorilor 

economici şi organizarea inspeţiei în câmp 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 

Semințelor și Materialului Săditor Mureș 

Operatori economici înregistrați 

Suprafață –Ha 
Permanent 
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8.91 
Certificarea oficială  şi verificarea calităţii seminţelor şi materialului 

săditor prin analize de laborator 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 

Semințelor și Materialului Săditor Mureș 

Operatori economici înregistrați 

Cantitate – To 
Permanent 

8.92 

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 Permanent 

VIII.12 
Obiectiv: 

Programe pentru dezvoltarea agriculturii ecologice 

1. 
Măsura: 

Acordarea de sprijin financiar pentru suprafeţele cultivate în sistem ecologic 

 Acțiuni: 

8.93 

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 

VIII.13 
Obiectiv: 

Creşterea competitivităţii în sectorul agricol 

1. 
Măsura: 

Sprijin pentru investiţii în vederea înfiinţării/retehnologizării/modernizării exploataţiilor agricole 

 Acțiuni: 

8.94 

Împlementarea 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 

8.95 

 

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 

8.96 

Implementarea 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 

8.97 

Sprijin financiar pentru  crescătorii de bovine pentru producția de carne 

prin stimularea creșterii calității:Finanțarea programelor de ameliorare a 

raselor 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 

Nr. beneficiari înregistrați 

Valoare aprobată 

Termene stabilite prin 

acte normative 

8.98 

Sprijin financiar pentru crescătorii de ovine pentru producția de carne și 

colectarea lânii 

Promovare înființare centre de colectare lâna 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Mureș 
Nr. beneficiari informați 

Termene stabilite prin 

acte normative 

8.99 

Investiţii în ferme în unităţi de producţie, prevăzute în programul de 

investiţii în exploataţii zootehnice pe amplasamente conforme cu normele de 

biosecuritate. Înregistrarea/ autorizarea exploatațiilor de animale 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Eliberarea de notificări, 

înregistrări/ autorizări sanitare 

veterinare 

Număr de unități înregistrate/ 

autorizate sanitar veterinar 

Permanent 
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8.100 Înregistrarea/ autorizarea exploatațiilor de suine 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Eliberarea de notificări, 

înregistrări/ autorizări sanitare 

veterinare 

Număr de unități înregistrate/ 

autorizate sanitar veterinar 

Permanent 

8.101 Înregistrarea/ autorizarea exploatațiilor de păsări 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Eliberarea de notificări, 

înregistrări/ autorizări sanitare 

veterinare 

Număr de unități înregistrate/ 

autorizate sanitar veterinar 

Permanent 

8.102 

 

Supravegherea sanitară veterinară a gospodăriilor care dețin suine precum 

si exploatațiilor comerciale de suine 

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Numar de gospodării și exploatații 

comerciale de suine inspectate 
Permanent 

VIII.14 

Obiectiv: 

Programe de sprijin pentru acvacultură şi pescuit în vederea creşterii şi valorificării producţiei, încurajarea consumului intern de peşte din 

producţia autohtonă 

1. 

Măsura: 

Încurajarea procesării primare în fermă, dar şi a sectorului de procesare generală a peştelui care pot aduce plusvaloare sectorului pescăresc şi servicii 

consumatorilor 

 Acțiuni: 

8.103 Înregistrarea/ autorizarea unităților de procesare pește 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș 

Eliberarea de notificări, 

înregistrări/ autorizări sanitare 

veterinare 

Număr de unități înregistrate/ 

autorizate sanitar veterinar 

Permanent 

IX. CAPITOLUL:  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

IX.1 
Obiectiv: 

Diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu COVID-19 

1. 

Măsura: 

Accesul facil la diagnostic şi tratament al pacienţilor COVID-19: centre ambulatorii de diagnostic şi tratament (ambulatorii de specialitate, centre de 

permanenţă) în toate oraşele care să ofere consultaţii, investigaţii şi prescripţie rapidă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 

 Acțiuni: 

9.1 Asigurarea accesului pacienților la diagnostic și tratament Casa de Asigurări de Sănătate Mureș 

Punerea în aplicare a măsurii 

conform rolului alocat caselor 

județene de asigurări de sănătate 

La adoptarea actului 

normativ ce 

reglementează măsura 

2. 
Măsura: 

Accesul la medicaţie antivirală pe bază de prescripţie în farmaciile cu circuit deschis 

 Acțiuni: 

9.2 Asigurarea accesului pacienților la medicație Casa de Asigurări de Sănătate Mureș 

Punerea în aplicare a măsurii 

conform rolului alocat caselor 

județene de asigurări de sănătate 

Permanent 

IX.2 
Obiectiv: 

Accesul universal la testare  

1. 
Măsura: 

Acces gratuit la testare o dată pe săptămână la centre de testare, medici de familie şi ambulatorii de specialitate pentru persoanele asimptomatice 
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 Acțiuni: 

9.3 Asigurarea accesului pacienților la testare Casa de Asigurări de Sănătate Mureș 

Punerea în aplicare a măsurii 

conform rolului alocat caselor 

județene de asigurări de sănătate 

La adoptarea actului 

normativ ce 

reglementează măsura 

IX.3 
Obiectiv: 

Rezilienţa sistemului de sănătate; acces sigur la servicii medicale de bună calitate, pentru fiecare cetăţean 

1. 
Măsura: 

Asigurarea personalului medical necesar în mediul rural şi în zone defavorizate 

 Acțiuni: 

9.4 

Prelungirea, la cerere, a perioadei de activitate a medicilor de familie 

pensionabili 

Creşterea numărului de locuri alocate specialităţii de medicină de familie 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș - 

Permanent  

 

La cerere – deschidere 

perioadă de contractare 

2. 
Măsura: 

Acces mai bun, în mediul rural şi în zonele defavorizate, la medicamente, inclusiv la cele compensate şi gratuite 

 Acțiuni: 

9.5 
Încurajarea deschiderii de farmacii în mediul rural şi în zonele defavorizate, 

în corelaţie cu reţeaua naţională de centre medicale comunitare 
Casa de Asigurări de Sănătate Mureș - 

La cerere – deschidere 

perioadă de contractare 

3. 
Măsura: 

Asistenţă medicală spitalicească 

 Acțiuni: 

9.6 Decontarea serviciilor medicale în funcţie de calitatea acestora Casa de Asigurări de Sănătate Mureș 
Număr de pacienți beneficiari ai 

serviciilor furnizate 

La adoptarea actului 

normativ ce 

reglementează măsura 

4. 
Măsura: 

Prevenţia şi programele de sănătate 

 Acțiuni: 

9.7 
Solicitarea de alocări de sume conform indicatorilor realizați în perioada 

precedentă și conform necesarului estimat a se realiza în anul curent 
Casa de Asigurări de Sănătate Mureș 

Număr de beneficiari ai PNS 

Curative 

Lunar/Trimestrial/ 

Semestrial/Anual 

IX.4 
Obiectiv: 

Finanţarea sistemului de sănătate 
 Acțiuni:    

9.8 

Încurajarea plăţilor pentru un pachet de servicii preventive oferite de 

reţeaua de medicină de familie, inclusiv pentru detecţia precoce a bolilor 

cronice şi monitorizarea activă a pacienţilor 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș - 

La adoptarea actului 

normativ ce 

reglementează măsura 

9.9 
Achiziţia de aparatură de către unităţile sanitare cu paturi din subordinea 

autorităţilor publice locale, din fonduri alocate de Ministerul Sănătăţii 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
%  execuţie bugetară anuală 31.12.2022 

9.10 

Efectuarea unor lucrări de investiţii (reparaţii capitale, extinderi şi 

modernizări) de către unităţile sanitare din subordinea autorităţilor publice 

locale, din fonduri alocate de Ministerul Sănătăţii 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
% execuţie bugetară anuală 31.12.2022 

IX.5 
Obiectiv: 

Prevenția și educația în sănătate 

 Acțiuni: 

9.11 Acţiuni de control în unităţile sanitare cu paturi 
Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 

Număr unităţi sanitare cu paturi 

controlate 
31.12.2022 
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9.12 
Acţiuni de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale (IAAM) din 

unităţile sanitare cu paturi 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 

Număr  IAAM identificate 

raportate de unităţile sanitare cu 

paturi 

Permanent 

9.13 
Depozitarea la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a vaccinurilor 

din cadrul programului naţional de vaccinare 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
Număr doze vaccin Permanent 

9.14 

Distribuirea vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale : cabinete de 

asistenţă medicală primară şi unităţile sanitare cu paturi în cadrul cărora 

se realizează vaccinarea 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
Număr  doze distribuite Lunar 

9.15 

Distribuirea vaccinurilor aplicabile în situaţii epidemiologice deosebite 

şi/sau urgenţe de sănătate publică şi a vaccinurilor sezoniere (ex. vaccinuri 

împotriva COVID-19 şi vaccinurile împotriva gripei sezoniere) 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
Număr doze distribuite La solicitare 

9.16 
Centralizarea necesarului de vaccinuri pentru fiecare tip de vaccin la nivel 

judeţean şi transmiterea acestuia la CNSCBT, respectiv CRD 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
- Permanent 

9.17 
Asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse 

postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
- Permanent 

9.18 
Acţiuni de estimare a acoperirii vaccinale pe baza metodologiei unice şi 

raportarea datelor la CNSCBT 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
- 

Februarie şi august 

2022 

9.19 

 

Supravegherea şi  controlul bolilor transmisibile prioritare 

 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
- Permanent 

9.20 
Informarea şi educaţia  populaţiei în scopul promovării sănătăţii, a 

îmbunătăţirii standardelor de sănătate în comunitate 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Mureș 
% Realizare acţiuni Lunar 

X. CAPITOLUL:  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

X.1 
Obiectiv: 

Combaterea schimbărilor climatice 
 Acțiuni: 

10.1 

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

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

în judeţul Mureş. 

Garda Națională de Mediu –  

Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 

Conform planului de inspectie pe 

anul 2022 care va fi aprobat de  

GNM CG Bucuresti 

2022 

X.2 
Obiectiv: 

Păduri 

1. 
Măsura: 

Programul naţional de împădurire 

 Acțiuni: 

10.2 
Reconstrucție ecologică pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare 

Coasta lui Papuc 
Primăria Orașului Luduș 10,51 ha 2022 

X.3 

Obiectiv: 

Managementul apei şi solului. Asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă. Reducerea riscurilor legate de apă în contextul schimbărilor 

climatice 

 Acțiuni: 

10.3 

Verificarea instalaţiilor de captare/tratare a apelor si a instalatiilor 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 2022 care va fi aprobat de  

GNM CG Bucuresti 

2022 
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10.4 

Acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă 

și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru 

asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari 

Administrația Bazinală de Apă Mureș 

Toate UAT-urile din județ – 

conform tematicii aprobate de 

MMAP 

Noiembrie 2022 

10.5 
Acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor 

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor 
Administrația Bazinală de Apă Mureș 

Conform tematicii aprobate de 

MMAP  
Decembrie 2022 

10.6 
Întreținerea și exploatarea cursurilor de apă și a lucrărilor hidrotehnice de 

pe raza județului Mureș 
Administrația Bazinală de Apă Mureș 

Lucrări prevăzute în Programul 

de Gospodărire a Apelor pentru 

anul 2022, valoare propusă: 

4000000 lei cu finanțare din surse 

proprii 

Decembrie 2022 

10.7 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 2022 care va fi aprobat de  

GNM CG Bucuresti 

2022 

X.4 
Obiectiv: 

Reciclare şi economie circulară 

 Acțiuni: 

10.8 
Implementarea și monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș - Anual 

10.9 Monitorizarea reducerii cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr kg valorificate Anual 

10.10 
Monitorizarea agenţiilor economici din judeţul Mureş care deţin 

echipamentelor cu conţinut de PCB şi realizarea bazei de date 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr. agenti economici monitorizaţi Anual 

10.11 
Monitorizarea activităţii de eliminare deşeuri medicale cu respectarea 

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

10.12 
Monitorizarea punctelor de colectare a deşeurile de echipamente electrice 

şi electronice   
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș 

Nr puncte de colectare 

monitorizate 
Anual 

10.13 
Monitorizarea activităţii punctelor de colectare/tratare a vehiculelor  

scoase din uz 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș 

Nr puncte de colectare 

monitorizate 
Lunar 

10.14 

Monitorizarea bazei de date privind producătorii/importatorii de ambalaje 

de desfacere, producătorii/importatorii de produse ambalate, 

supraambalatorii de produse ambalate, precum şi monitorizarea 

operatorilor economici care colectează/valorifică/reciclează deşeuri de 

ambalaje 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș 

Nr producători/ operatori 

economici colectori/valorificatori/ 

reciclatori)  monitorizaţi 

Anual 

10.15 
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 

10.16 

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 

10.17 

Monitorizarea agenţilor economici importatori, generatori, service-uri,  

colectori şi staţii care gestionează uleiuri şi realizarea bazelor de date  

privind cantităţile de uleiuri gestionate  

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr agenti economici monitorizati Semestrial 

10.18 
Monitorizarea  respectării condiţiilor legislative privind transportul 

deşeurilor  periculoase 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr anexe aprobate Permanent 

10.19 
Inventarierea agenţilor economici  importatori, producători şi utilizatori de 

substanţe şi preparate chimice periculoase si monitorizarea bazei de date.  
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr agenti economici monitorizati Anual 

10.20 

Efectuarea de controale la admninistratiile publice locale pentru verificarea 

modului de aplicare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, gestiunii 

deseurilor si deseurilor reciclabile si a starii de salubritate 

Garda Națională de Mediu –  

Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 

Conform planului de inspectie pe 

anul 2022 care va fi aprobat de  

GNM CG Bucuresti 

2022 

X.5 Obiectiv: 
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Calitatea aerului 
 Acțiuni: 

10.21 

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 

10.22 

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 

10.23 
Realizarea de controale pentru îmbunătățirea calității aerului si controlul 

poluarii industriale. 

Garda Națională de Mediu –  

Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 

Conform planului de inspectie pe 

anul 2022 care va fi aprobat de  

GNM CG Bucuresti 

2022 

10.24 

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 2022 care va fi aprobat de  

GNM CG Bucuresti 

2022 

X.6 
Obiectiv: 

Situri contaminate şi chimicale 

 Acțiuni: 

10.25 

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, precum si 

efectuare de controale la agentii economici pentru verificarea modului de 

respectare a legislatiei in domeniul chimicalelor. 

Garda Națională de Mediu –  

Comisariatul General 

Serviciul Comisariatul Județean Mureș 

Conform planului de inspectie pe 

anul 2022 care va fi aprobat de  

GNM CG Bucuresti 

2022 

X.7 
Obiectiv: 

Biodiversitate şi arii protejate 

1. 
Măsura: 

Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii 

 Acțiuni: 

10.26 
Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi 

ecosistemelor 
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș Nr actiuni Anual 

10.27 

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 2022 care va fi aprobat de  

GNM CG Bucuresti 

2022 

X.8 
Obiectiv: 

Administraţia Fondului pentru Mediu 

1. 

Măsura: 

Iluminat Public Ecologic - programul destinat administraţiilor locale prin care se propune înlocuirea sistemelor vechi de iluminat cu unele moderne, cu consum 

redus şi tehnologii performante 

 Acțiuni: 

10.28 

Modernizarea sistemului de iluminat public prin instalarea a 2184 corpuri 

de iluminat, 127 surse de energie regenerabilă, a unui sistem de 

telegestiune. 

Primăria Orașului Luduș 2184 corpuri de iluminat 2022 

10.29 Extindere iluminat public cu leduri în 2 cartiere din  municipiul Târnăveni Primăria Municipiului Târnăveni - 2027 

10.30 Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comune din județul Mureș Primării din județul Mureș - 2022-2023 
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2. 
Măsura: 

Reţeaua de staţii de încărcare pentru vehicule electrice 

 Acțiuni: 

10.31 
Proiectare şi Execuție pentru "Racorduri electrice pentru stații de încărcare 

autobuze electrice - Taxă de racordare" și Servicii de diriginte de șantier 
Primăria Municipiului Târgu Mureș PT și execuție 2022 

10.32 
Elaborare SF, DALI şi documentație tehnică pentru „Stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în municipiul Târgu Mureș” 
Primăria Municipiului Târgu Mureș Cerere finanțare AFM  și SF 2022 

10.33 Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice 

Primăria Orașului Sărmașu, Primăria 

Orașului Sovata, Primăria Orașului Iernut, 

Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure 

- 2022-2024 

10.34 
Realizarea de stații de încărcare vehicule electrice în comune din județul 

Mureș 
Primării din județul Mureș - 2022-2023 

X.9 
Obiectiv: 

Afaceri europene şi fonduri europene 

1. 
Măsura: 

Infrastructura energetică şi de transport, reţelele de termoficare, măsurile de eficienţă energetică, inclusiv renovarea clădirilor, precum şi infrastructurile sociale 

 Acțiuni: 

10.35 

 

Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș prin  

reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an)  

 

Primăria Orașului Luduș - 2022 

XI. CAPITOLUL:  MINISTERUL EDUCAŢIEI 

XI.1 
Obiectiv: 

Educaţie de calitate pentru toţi 
 Acțiuni: 

11.1 
Extinderea programului „after school” în unitățile de învățământ din 

județul Mureș 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

Nr. beneficiari:2240 elevi din 146 

clase din ciclul primar 
2021-2022 

XI.2 
Obiectiv: 

Educaţie individualizată - diversitate 

 Acțiuni: 

11.2 

Programul - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 

elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat „Masă caldă” 

în școli conform prevederilor OUG nr. 91/2021 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

1745 elevi 

Școala Gimnazială „Dosa 

Daniel” Valea Izvoarelor, comuna 

Sânpaul; Școala Gimnazială 

Petelea; Școala Gimnazială 

Suseni; Școala Gimnazială „Petre 

N. Popescu” Vânători 

Propuneri:  Școala Gimnazială 

Nadeș; Școala Gimnazială 

Hodac; Școala Gimnazială „Ion 

Dacian” Saschiz 

2021-2022 

XI.3 
Obiectiv: 

Şcoli sigure şi sănătoase 

 Acțiuni: 

11.3 
Asigurarea condiţiilor necesare prezenţei fizice în şcoli este prioritară, 

punând în aplicare toate măsurile care ţin de crearea condiţiilor igienico-
Inspectoratul Școlar Județean Mureș Materiale şi echipamente sanitare 2021-2022 

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


32 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 2, tel: 0265-261261, fax: 0265-264814 

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

sanitare la nivelul unităţilor de învăţământ (materialele şi echipamente 

sanitare, igienizări de spaţii şcolare, extinderea spaţiilor de învăţământ 

existente, transport gratuit etc.). 

11.4 
Realizarea periodică a testării elevilor, personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș Nr. teste de salivă 2021-2022 

XI.4 
Obiectiv: 

Programe de incluziune socială şi oferirea de şanse egale la educaţie pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi a analfabetismului funcţional 
 Acțiuni: 

11.5 

Implementarea de proiecte - „Măsuri de educație de tip A DOUA ȘANSĂ - 

regiuni mai puțin dezvoltate – „Educația, calea spre viitor” și „Mai multe 

șanse prin educație” 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

Beneficiari: Peste 600 de copii, 

tineri și adulți din Regiunile Sud-

Muntenia - județul Dâmbovița, 

Sud-Est – județul Vrancea și 

Centru - județul Mureș, care au 

părăsit timpuriu sistemul de 

educație 

2021-2023 

11.6 

Continuarea programelor de sprijin financiar pentru familiile cu posibilități 

reduse, pentru asigurarea pachetului educațional: acordarea de tichete 

valorice, vouchere, ghiozdane și rechizite, din fonduri europene 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș Beneficiari: 5200 elevi 2021-2022 

XI.5 

Obiectiv: 

Crearea unor rute complete pentru profilurile teoretic, profesional şi vocaţional, care să includă toate nivelurile de calificare. Învăţământul 

profesional redevine un nod esenţial al legăturii educaţiei cu piaţa muncii, nemaifiind considerat o opţiune negativă a candidaţilor 
 Acțiuni: 

11.7 

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 4 Campanii 2021-2022 

11.8 
Realizarea de întâlniri periodice cu agenții economici, ședințe ale 

Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș 6 Întâlniri 2021-2022 

XI.6 
Obiectiv: 

Învățământ preuniversitar: echitate și calitate 

1. 
Măsura: 

Cariera didactică - profesionişti în educaţie 

 Acțiuni: 

11.9 
Derularea programelor de formare continuă acreditate şi avizate, conform 

calendarelor de desfăşurare a acestora. 

Casa Corpului Didactic Mureș,       
Asociația „Salvați Copiiiˮ, Casa Corpului 

Didactic București, Casa Corpului Didactic 

Covasna 

24 programe Permanent 2022 

11.10 
Realizarea resurselor educaționale deschise în colaborare cu cadrele 

didactice, disponibile pe site-ul instituției. 
Casa Corpului Didactic Mureș În funcție de solicitări Permanent  2022 

11.11 

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 2021-2022 

11.12 

Organizarea de activități metodice, culturale și științifice: 

- Conferințe, simpozioane, cercuri metodice 

- Proiecte educaționale 

- Work-shop-uri 

- Revista on-line ,,Educație și cultură!” 

Casa Corpului Didactic Mureș,  UMFST 

Tg. Mureș, ISJ Mureș, CN Al.Papiu  

Ilarian, CCD Neamț, CCD Sibiu,  

Unitățile școlare din județul Mureș. 

Nr. activități -7 

Permanent 2022 

 

Semestrial 
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11.13 

Stimularea utilizării de către cadrele didactice din județ a platformelor 

educaţionale create în scop de largă informare şi cunoaștere în cadrul 

programelor de formare continuă derulate prin CCD Mureş şi pe plan 

național. 

Casa Corpului Didactic Mureș, 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
Aprox. 6000 cadre didactice Permanent 2022 

11.14 Dezvoltarea și implementarea SCMI și a transparenței decizionale Casa Corpului Didactic Mureș 92 proceduri Permanent 2022 

11.15 
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 2022 

11.16 
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 2022 

11.17 
Implementarea proiectului Erasmus+ GE-STEAM, „Gender Equality in 

Science, Technology, Engineering, Art and Mathematicsˮ, Axa KA2 
Casa Corpului Didactic Mureș 

Metode și tehnici inovatoare cu 

scopul promovării egalității de 

gen. 

2022 

11.18 „Profesionalizarea carierei didactice-PROFˮ POCU/904/6/25/ 

 

Casa Corpului Didactic Mureș 

 

4 programe de formare 

profesională 
2021-2023 

2. 
Măsura: 

Managementul unităţilor de învăţământ - profesionalizare 

 Acțiuni: 

11.19 
Asigurarea transparenței decizionale prin intermediul site-urilor unităților 

de învățământ, achiziționarea de softuri educaționale de ultimă generație 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

Beneficiari: 189 de unități de 

învățământ cu personalitate 

juridică 

2021-2022 

3. 
Măsura: 

Infrastructura şcolară - siguranţă şi calitate 

 Acțiuni: 

11.20 PT +Execuție sala de sport Școala Gimnaziala Friedrich Schiller Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2023 

11.21 
SF construire atelier școlar, bloc alimentar si sala de sport la Școala 

Gimnaziala Nicolae Bălcescu corp C 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

11.22 Proiect amenajare curte Școala Gimnaziala Europa Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

11.23 
DALI consolidare și reabilitare sala de sport Colegiul Economic 

Transilvania 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

11.24 Proiect instalație de încălzire la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

11.25 
Demolare clădiri și amenajarea terenului în curtea Liceului Tehnologic 

Aurel Perșu 
Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

11.26 DALI Reabilitare Colegiul Agricol Traian Săvulescu- corp clădire școala Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

XII. CAPITOLUL:  MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 Acțiuni: 

12.1 

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate 

în Muncă - Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenţiei 

Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. III – IV 

12.2 

Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor 

minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul 

construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.3 

Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele 

minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor 

care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, 

fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 
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12.4 

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din 

domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului 

sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.5 

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată și subdeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a 

acesteia (ex:construcții, protecție și pază, service auto, depozite, comerț 

etc.). 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.6 

Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu 

privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a agenților 

de plasare forță de muncă în străinătate, potrivit 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 - IV 

12.7 

Campanie națională pentru verificarea modului de respectare a dispozițiilor 

legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă 

temporară/utilizatorii salariaților temporari și a dispozițiilor 

H.G.nr.1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de 

autorizare a agentului de muncă temporar, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.8 

Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a 

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

caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia precum și a modului în care 

se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de 

evidență a zilierilor. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. III 2022 

12.9 
Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în 

domeniul relațiilor de muncă în transportul rutier. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.10 
Acțiune pentru prevenirea bolilor profesionale determinate de stresul 

profesional. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.11 

Concurs naţional „ŞTIU ŞI APLIC! - Securitatea şi sănătatea în muncă se 

deprind de pe băncile şcolii”,  în scopul promovării securităţii şi sănătăţii 

în muncă şi pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din 

licee şi şcoli profesionale, concurs realizat în colaborare cu Inspecţia 

Muncii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele Şcolare 

Judeţene. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - III 

12.12 

Acțiune de verificare și control pentru verificarea modului în care sunt 

respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul 

comerțului cu ridicata (CAEN 46). 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.13 

Acțiune privind verificarea respectării modului de utilizare a 

echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele 

forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile 

forestiere. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. III - IV 

12.14 

Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  

prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de mărfuri 

en-gros și en detail. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.15 

Acţiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor 

minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni 

la locul de muncă. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. IV 2022 
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12.16 

Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă 

afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de 

angajatori în vederea prevenirii acestora. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - III 

12.17 
Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  

prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. IV 2022 

12.18 
Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 

întreprinderi mici (10 - 49 lucrători). 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.19 
Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de 

infectare cu noul coronavirus. 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.20 

Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată și 

subdeclarată  în domeniul  prestărilor de servicii (catering, livrare, curierat, 

etc). 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. II - IV 

12.21 
Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la registrul 

general de evidență a salariaților.  
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.22 

Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă 

prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

12.23 

Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în 

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

pot expune prin necunoașterea prevederilor legale.   

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș - Trim. I - IV 

XII.1 
Obiectiv: 

Politici corecte şi eficiente vizând pensiile 

 Acțiuni: 

12.24 

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 asigurări 

sociale. 

Informarea permanentă a personalului privind modificările legislative din 

domeniul propriu de competenţă 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

12.25 

Revizuirea standardelor de timp pentru soluţionarea unei cereri: 

 -reducerea numărului de cereri soluţionate peste termenul legal; 

 -reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

12.26 

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 
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12.27 

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 

12.28 

Indrumarea şi controlul respectării criteriilor la internare în vederea 

investigărilor medicale a pacienţilor cu suspiciuni de 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 

12.29 

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 

12.30 

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. 

Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a asiguraţilor, în 

legătură cu beneficiile creări şi exploatării conturilor individuale online. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

12.31 

Îmbunătăţirea activităţii de verificare a deciziilor de pensii 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 

12.32 

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 

12.33 

Transmiterea,  la solicitarea CNPP, a datelor şi informaţiilor necesare 

fundamentării propunerilor de modificare a legislaţiei. 

Transmiterea,  la solicitarea CNPP, de propuneri de modificare a legislaţiei, 

motivate în fapt şi în drept. 

Participare, la solicitarea CNPP, la grupurile de lucru constituite pentru 

elaborarea proiectelor de acte normative. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

12.34 

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. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

12.35 

Implementarea funcţionalităţilor punctului de acces şi ale sistemului 

informatic privind schimbul electronic de informaţii din sectoarele de 

securitate socială. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 
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12.36 Implementarea Politicii de Securitate a CNPP. Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

12.37 

Monitorizarea 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) 

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

competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea identificării unor astfel 

de cazuri, 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 

12.38 

Monitorizarea 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) 

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

competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea identificării unor astfel 

de cazuri, procedând la măsurile necesare corectării acestor situaţii.  

Raportarea lunară a situaţiilor identificate şi corectate la 

DGDPSCEI/CNPP. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

12.39 

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 - Permanent 

12.40 
Actualizarea operaţiunilor specifice sistemului de control managerial 

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

12.41 

Dimensionarea corectă a necesarului lunar de fonduri pentru plata  

prestaţiilor interne şi externe, suportate din BASS, BS şi fondul de accidente 

şi boli profesionale. 

Evaluarea permanentă a soldului în vederea disponibilizării/ suplimentării 

fondurilor  către/ de către CNPP. 

Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

12.42 
Analiza periodică a tuturor cheltuielilor de funcţionare pentru a se asigura 

utilizarea judicioasă a fondurilor alocate.  
Casa Județeană de Pensii Mureș - Permanent 

XII.2 
Obiectiv: 

Modernizarea sistemului de salarizare 

1. 
Măsură: 

Îmbunătăţirea Legii dialogului social, a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă 

 Acțiuni: 

12.43 Organizarea ședințelor Comisiei de Dialog Social a Județului Mureș  Instituția Prefectului – Județul Mureș Nr. ședințe 2022 

XII.3 
Obiectiv: 

Modernizarea sistemului de asistenţă socială 

 Acțiuni: 
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12.44 

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 

12.45 

Realizarea controlului, monitorizarea  şi îndrumarea metodologică în 

vederea aplicării legislaţiei privind beneficiile sociale, inclusiv controalele 

inopinate 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 

Numărul de controale efectuate, 

numărul de măsuri remediale 

dispuse 

2022 

12.46 

Realizarea acțiunilor de control în domeniul social altele decât cele 

efectuate în vederea asigurării calităţii serviciilor sociale, inclusiv 

controalele inopinate 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 

Numărul de controale efectuate, 

numărul de măsuri remediale 

dispuse 

2022 

12.47 

Realizarea acțiunilor de control, monitorizare  şi îndrumare metodologică 

în vederea asigurării calităţii serviciilor sociale, efectuate în 

vederea  licenţierii/relicenţierii/monitorizării serviciilor sociale 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 

Numărul de rapoarte de evaluare, 

numărul de rapoarte de 

monitorizare 

2022 

12.48 
Acordarea de subvenţii şi finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor care 

activează în domeniul asistenţei sociale 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș 

Numărul de convenții pentru 

subvenționare încheiate  
Permanent 

12.49 
Monitorizarea derulării la nivelul județului Mureș a Programului 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

Instituția Prefectului – Județul Mureș, 

instituțiile cu atribuții în derularea 

programului 

Nr beneficiari 

Nr compensări efectuate 
2022 

12.50 
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 

Mureş, Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Mureș,  Comisariatul 

Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

Mureş,  Direcţia  pentru Agricultură 

Județeană Mureş,  Oficiul Fitosanitar 

Mureș, primării din județ 

Nr. articole publicate în presă 2022 

12.51 
Subvenționarea ONG-urilor din domeniul asistenței sociale, monitorizare și 

raportare lunară 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 

Nr. ONG-uri 

Nr. beneficiari 
31.12.2022 

12.52 

Activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea 

unor deprinderi de viață independentă, orientare școlară și profesională 

pentru copiii din centrele de zi pentru copii 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
Nr. beneficiari 31.12.2022 

12.53 Realizarea campaniilor/ acțiunilor de prevenire și combatere a cerșetoriei 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
- 31.12.2022 

12.54 
Realizarea acțiunilor de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a 

copilului cu părinți plecați în străinătate 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
Nr. beneficiari 31.12.2022 

12.55 
Acțiuni de consiliere, informare și monitorizare a asistenților personali ai 

persoanelor cu dizabilități 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
Nr. beneficiari 31.12.2022 

12.56 Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
Nr. beneficiari 31.12.2022 

12.57 Îngrijire și asistență în cămin pentru persoane vârstnice 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
Nr. beneficiari 31.12.2022 

12.58 Serviciilor de cazare și consiliere pentru persoane fără adăpost 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
Nr. beneficiari 31.12.2022 

12.59 Asigurarea hranei calde pentru persoanele defavorizate 
Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
Nr. beneficiari 31.12.2022 

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


39 
 

RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 2, tel: 0265-261261, fax: 0265-264814 

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

12.60 

Îmbunătățirea Serviciului de asistență socio-medicală la domiciliu în cazul 

persoanelor vârstnice și bolnave prin parteneriat cu Fundația Creștină 

”Diakonia” Filiala Târgu Mureș, lucrări în derulare 

Primăria Orașului Sărmașu, Fundația 

Creștină ”Diakonia” Filiala Târgu Mureș 
- 2022 

12.61 Modernizarea clădire Cămin pentru personae vârstnice Sărmașu 

Primăria Orașului Sărmașu,  

Asociația ST. JOHANN – centru pentru 

vârstnici 

- 2022 

12.62 
Acțiuni specifice derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 

Consiliul Județean Mureș 

Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 

138 acțiuni 31.12.2022 

12.63 
Asigurarea fondurilor pentru acordarea de finanțări nerambursabile din 

bugetul public al județului Mureș în domeniul: asistență socială 
Consiliul Județean Mureș 

Buget propus pe anul 2022: 

1.000.000 lei 
31.12.2022 

XII.4 

Obiectiv: 

Politici active de ocupare şi stimulare a muncii. Eficientizarea politicii de ocupare şi de stimulare a muncii, astfel încât să se ofere servicii 

competitive şi adaptate realităţilor din piaţa muncii atât pentru angajatori, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 

 Acțiuni: 

12.64 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 

1. 

Măsura: 

Creşterea capacităţii ANOFM de identificare a oportunităţilor de angajare şi sprijinirea, prin resurse proprii sau externalizate, a şomerilor în găsirea unui loc 

de muncă 

 Acțiuni: 

12.65 

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 

31.12.2022 

12.66 

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

șanselor de ocupare a acestora și asigurarea accesului șomerilor la 

măsurile active: prima de activare. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Mureș 

Număr persoane care beneficiază 

de prima de activare 
31.12.2022 

12.67 

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 

A.J.O.F.M. Mureș încheie 

contracte de solidaritate 

Număr persoane încadrate în 

muncă cu care A.J.O.F.M.  Mureş 

a încheiat contracte de 

solidaritate 

31.12.2022 

12.68 

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 

31.12.2022 
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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 

12.69 

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 învăţământ, 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 

-Persoane cu handicap, încadrate 

-Tineri NEETS 

31.12.2022 

12.70 

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 

-Număr de tineri până în 30 de ani 

cuprinși în programe de formare 

profesională 

-Număr de tineri până în 25 de ani 

cuprinși în programe de formare 

profesională 

-Număr contracte de ucenicie la 

locul de muncă încheiate 

31.12.2022 

12.71 

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

perioadele vacanțelor în vederea asigurării unei atitudini active față de 

muncă, precum și a dobândirii experienței la locul de muncă. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Mureș 
Număr elevi și studenți încadrați 31.12.2022 

12.72 

Implicarea activă a Consiliului Consultativ al A.J.O.F.M. Mureș în 

implementarea și realizarea măsurilor prevăzute în ocuparea forței de 

muncă. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Mureș 
Număr ședințe statutare 31.12.2022 
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12.73 

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/ servicii de evaluare 

și certificare competențe 

profesionale dobândite pe alte căi 

decât cele formale 

31.12.2022 

2. 

Măsura: 

Continuarea măsurilor de sprijin al angajaţilor şi angajatorilor în perioada postpandemie COVID-19, inclusiv prin susţinerea acestora din fonduri europene 

sau alte mecanisme (SURE) 
 Acțiuni: 

12.74 

Susținerea financiară a angajatorilor care reduc timpul de muncă a 

salariaţilor cu cel mult 80% din durata prevăzută în contractul  individual  

de  muncă, reducerea temporară a activităţii fiind determinată  de  

instituirea  stării  de  urgenţă/alertă/asediu, conform art. I din OUG 

nr.132/2020. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Mureș 

Număr salariați care benefiază de 

reducerea timpului de lucru 

Până la 3 luni de la data 

încetării ultimei 

perioade în care a fost 

instituită starea de 

urgenţă/alertă/asediu 

12.75 

Acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane 

în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, conform OUG nr. 

110/2021. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Mureș 

Număr părinți care  beneficiază de 

zile libere 

Finalizarea cursurilor 

anului şcolar 2021-2022 

12.76 

Acordarea indemnizației de 75% din salariul de bază corespunzător locului 

de muncă ocupat,  dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, 

prevăzută la art. 1 din OUG nr. 2/2022 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Mureș 

Număr persoane beneficare de 

plata șomajului tehnic 
31.03.2022 

XIII. CAPITOLUL:  MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

XIII.1 
Obiectiv: 

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

1. 
Măsura: 

Combaterea violenţei domestice 

 Acțiuni: 

13.1 

Contractarea prin achiziție publică a serviciului de consiliere pentru 

prevenirea și combaterea violenței în familie  

Monitorizarea serviciilor derulate 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
Nr. beneficiari/lună 31.12.2022 

13.2 

Contractarea prin achiziție publică a serviciului de primire în regim de 

urgență pentru victimele violenței în familie  

Monitorizarea serviciilor derulate 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
Nr. beneficiari/lună 31.12.2022 

13.3 

Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;  

Consiliere, îndrumare; monitorizare 

 

Primăria Municipiului Târgu Mureș 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
- 31.12.2022 

XIII.2 
Obiectiv: 

Finanţare: creşterea finanţărilor şi a accesului la finanţare în domeniul tineretului 
 Acțiuni: 

13.4 
Asigurarea fondurilor pentru acordarea de finanțări nerambursabile din 

bugetul public al județului Mureș în domeniul: tineret 
Consiliul Județean Mureș 

Buget propus pe anul 2022: 

150.000 lei 
31.12.2022 

XIV. CAPITOLUL:  MINISTERUL CULTURII 

XIV.1 
Obiectiv: 

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material și imaterial 
 Acțiuni: 
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14.1 
Concursul Interjudețean de Interpretare „Dor de Eminescu”, Sărmașu, 

ediția a VI-a 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteca orăşenească „Liviu Rusu”, 

Sărmaşu 

- 
12-13 ianuarie 2022 

On line/fizic 

14.2 Ziua Culturii naționale, Omagiu lui Eminescu, „La steaua” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
- 15 ianuarie 2022 

14.3 Expoziţie de pictură, Galeria „Deisis”,  -„Culorile anotimpului?” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Galeria Deisis 
- 20 ianuarie 2022 

14.4 „Unirea principatelor în presa transilvană”, manifestare cultural-științifică 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteca orăşenească „Liviu Rusu”, 

Sărmaşu 

- 24 ianuarie 2022 

14.5 „Ocrotiți de Eminescu”, concurs de creație literară 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

ASTRA Blaj 
- 

30-31 ianuarie 2022 

On line/fizic 

14.6 Festival Concurs „În lumea lui Caragiale” 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteca orăşenească „Liviu Rusu”, 

Sărmaşu 

- 1-28 februarie 2022 

14.7 Bicentenar Petru Maior. Lansare de carte dedicată cărturarului 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteca Municipală „Petru Maior”, 

Reghin 

- 2 februarie 2022 

14.8 Expoziţie Maria Mera, expoziție retrospectivă  - icoane, pictură de șevalet 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Galeria „Unirea” 
- 6 februarie 2022 

14.9 Evocare Grigore Vieru – sentimentul de neam în lirica sa – on line 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteca Municipală „G. Sbârcea”, 

Toplița 
- 14 februarie 2022 

14.10 Expoziţie foto „Biserici de lemn din județul Mureș” Direcția Județeană pentru Cultură Mureș - 25 februarie 2022 

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

Galeria Deisis - 7 martie 2022 

14.12 

 

Presa literară mureșeană. Prezent și perspective 

 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
ONG Sighișoara, Târnăveni, Târgu Mureș, 

Toplița 
- 15 martie 2022 

14.13 
„Ziua Mondială a Poeziei” 

Lansări de noi cărţi de poezie de autori mureşeni 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteci din jud. Mureș, Harghita - 21 martie 2022 

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

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova - 29 – 31 martie 2022 

14.15 
Expoziţie de pictură 

Pictori mureşeni 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Galeria Deisis - 2 aprilie 2022 

14.16 

 

Scriitorii mureșeni și cărțile lor 

 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
ONG Sighișoara - 15 aprilie 2022 

14.17 
Ziua mondială a bibliotecarului. Ziua internaţională a cărţii 

Colocviu, expoziţie, conferinţă 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteci din jud. Mureș - 23 aprilie 2022 

14.18 Pe urmele Veronicăi Micle. Conferințe, recitaluri, vizite de documentare 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

instituții de cultură din Năsăud, Târgu-

Neamț, Iași 

- 24-25 aprilie 2022 

14.19 
Expoziţie de pictură 

Flori de mai 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Galeria Deisis - 2 mai 2022 

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

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” 

Sărmaşu 
- 12 mai 2022 
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14.21 Concurs de Creaţie Literară „Ana Blandiana”, Brăila 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

ONG Brăila - 17-19 mai 2022 

14.22 Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor, evocare Direcția Județeană pentru Cultură Mureș - 28 mai 2022 

14.23 Cartea pentru copii. Autori mureșeni. Întâlnire literară 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

școli mureșene - 1 iunie 2022 

14.24 Flori de iunie– expoziție de pictură 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Galeria Deisis - 2 iunie 2022 

14.25 Evocare Romulus Guga  
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Biblioteci mureșene - 2 iunie 2022 

14.26 
Evocare Eminescu  

Recital poetic din lirica eminesciană 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteca Municipală „Petru Maior”, 

Reghin 
- 15 iunie 2022 

14.27 Pictori mureșeni, expoziție de pictură 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

Galeria Deisis - 17 iulie 2022 

14.28 Zilele Elie Miron Cristea, primul patriarh al României 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 
ONG-uri mureşene, Fundaţia Miron 

Cristea Topliţa 
- 18-20  iulie 2022 

14.29 Lansare revista „Creneluri sighișorene” dialoguri literare  
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

ONG Sighișoara - 27 iulie 2022 

14.30 Ziua Imnului 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 
Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu”, 

Sărmaşu 
- 29 iulie 2022 

14.31 
Concursuri Literare: „Credo”, 

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

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteca Municipală „Petru Maior”, 

Reghin 
- 2-6 august 2022 

14.32 Tentațiile realului – expoziție de pictură 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Galeria Deisis - 12 august 2022 

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

Biblioteci mureșene - 15 septembrie 2022 

14.34 Colocviile de la Nicula 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Biblioteci mureșene - 29 septembrie 2022 

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

Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” - 13 -17 octombrie 2022 

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

Galeria Deisis - 24 octombrie 2022 

14.37 
Dialoguri literare 

Cărţi noi de autori mureşeni – expo carte 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteci mureșene - 26 octombrie 2022 

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

Galeria Deisis - 4 noiembrie 2022 

14.39 
Dialoguri culturale 

Prezentări de noi apariții editoriale, recitaluri de poezie 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Biblioteci mureșene - 20 noiembrie 2022 

14.40 
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 2022 

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

Galeria Deisis - 5 decembrie 2022 

14.42 
Expoziţie de pictură, Galeria „Deisis”,  Sărbătorile tradiţionale de iarnă 

în pictură 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  
Galeria Deisis - 23 decembrie 2022 
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14.43 

Acțiuni culturale propuse de Primăria Municipiului Târgu Mureș: 

1.Studiul Muzeului Fotografiei 

2. Expoziție fosta Mănăstire Franciscană 

3.Amenajare Bastionul Croitorilor, breslele+armele 

4. Proiecție și execuție fântână arteziană și parc arheologic 

5. Proiect și execuție Casa Negustorului. 

6.Zilele târgumureșene- serie de evenimente sportive și culturale 

7. Ziua Urbei  

8.Sărbătorirea Zilei Naționale 1 Decembrie 

9. Sărbători de iarnă, Revelion în stradă 

Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

14.44 
Acțiuni culturale specifice derulate de cele 8 instituții subordoante 

Consiliului Judetean Mures 
Consiliul Județean Mureș 350 acțiuni 31.12.2022 

14.45 
Asigurarea fondurilor pentru acordarea de finanțări nerambursabile din 

bugetul public al județului Mureș în domeniul: cultură 
Consiliul Județean Mureș 

Buget propus pe anul 2022: 

400.000 lei 
31.12.2022 

1. 
Măsura: 

Includerea printre priorităţile culturale strategice ale României a sectorului cinematografic 

 Acțiuni: 

14.46 
Reabilitarea, modernizarea cinematografului PATRIA din Municipiul 

Reghin 
Primăria Municipiului Reghin Mp construiţi/reabilitaţi 31.12.2023 

14.47 Reabilitare cinematograf Flacăra din orașul Luduș Primăria Orașului Luduș - 
În funcție de obținerea 

finanțării 

XV. CAPITOLUL:  MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII 

XV.1 
Obiectiv: 

Administraţie publică digitală 

1. 
Măsura: 

Dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică 

 Acțiuni: 

15.1 
Simplificarea accesului cetăţenilor și al altor instituții la informaţiile 

publice prin publicarea acestora pe website 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureș - 2022 

15.2 
Simplificarea accesului la serviciile publice prin furnizarea acestora și pe 

cale electronică 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureș 

Nr servicii care se pot accesa 

informatic 
2022 

XVI. CAPITOLUL:  MINISTERUL SPORTULUI 

XVI.1 

Obiectiv: 

Dezvoltarea şi promovarea sportului de masa 

Creşterea numărului de practicanţi ai sportului de masă 
 Acțiuni: 

16.1 AMC Racing – Târgu Mureș Super Rally Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

16.2 Zilele târgumureșene- serie de evenimente sportive Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

16.3 
Îmbunătățirea calității vieții populației prin construirea și dotarea Centrului 

Recreativ Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent 
Primăria Orașului Sărmașu - 31.12.2022 

16.4 Calendarul sportiv P2 – Programul „Sportul pentru toți” Direcţia Judeţeană de Sport Mureş 2000 sportivi 2022 

XVI.2 

Obiectiv: 

Reorganizarea sistemului sportiv al sportului paralimpic 

Dezvoltarea sportului de masă şi de performanţă pentru persoanele cu dizabilităţi 
 Acțiuni: 
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16.5 Jocurile Paralimpice Mureșene Primăria Municipiului Târgu Mureș - 2022 

16.6 
Accesul la sport al persoanelor cu dizabilități 

Calendarul sportiv P2 – Programul „Sportul pentru toți” 
Direcţia Judeţeană de Sport Mureş 200 sportivi 2022 

XVI.3 

Obiectiv: 

Dezvoltarea, promovarea şi susţinerea sportului de performanţă 

Creşterea numărului de sportivi care practică sportul la cel mai înalt nivel şi a calităţii reprezentării României la cele mai înalte competiţii sportive 

de performanţă 
 Acțiuni: 

16.7 
Calendarul Sportiv P1 – Programul „Promovarea Sportului de 

Performanță” 
Direcţia Judeţeană de Sport Mureş 2000 sportivi 2022 

16.8 
Asigurarea fondurilor pentru acordarea de finanțări nerambursabile din 

bugetul public al județului Mureș în domeniul: sport 
Consiliul Județean Mureș 

Buget propus pe anul 2022: 

970.000 lei 
31.12.2022 

XVI.4 
Obiectiv: 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sportive 

 Acțiuni: 

16.9 Amenajare teren de sport pe raza localității Morești Primăria Orașului Ungheni 8424,60 mp 2022-2024 

16.10 Construire patinoar artificial în Orașul Sovata Primăria Orașului Sovata - 2024 

16.11 Construire bazin de înot didactic și de agrement în Orașul Sovata Primăria Orașului Sovata - 2024 

16.12 Modernizare și reamenajare teren de sport Stadionul Metalul Primăria Municipiului Reghin Mp construiţi/reabilitaţi 31.12.2022 

16.13 Construire bază sportivă Primăria Orașului Luduș - 
În funcție de obținerea 

finanțării 

16.14 Realizare bază sportivă cu tribună/bazin de înot didactic Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure - 2022-2023 

16.15 Construire teren tenis zgură, str. Şcolii nr. 22 (SF+PT) Primăria Municipiului Târnăveni Nr. documentaţii -1  2022 

16.16 Construire şi dotare bază sportivă în localitatea Cuştelnic (elaborare SF) Primăria Municipiului Târnăveni Nr. documentaţii -1  2022 

16.17 Construire bazin de înot didactic în oraşul Miercurea Nirajului Primăria Oraşului Miercurea Nirajului - 2023 

16.18 
Construirea, amenajarea și modernizarea de baze sportive, terenuri de 

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

16.19 
Construirea, amenajarea și reabilitarea de săli de sport în localităţi din 

judeţul Mureş 
Primării din județul Mureș - În funcție de finanțare 

XVI.5 

Obiectiv: 

Digitalizarea domeniului sport.  

Crearea unei platforme digitale care să includă: Managementul activităţii sportive; Registrul sportiv; Anuarul Sportului; Registrul bazelor 

sportive; Calendarul sportiv intern şi internaţional; Indicatori activitate sportivă; Gestiunea fluxului de informaţii; Comunicare; Integrarea cu 

sistemul de mesagerie electronică 
 Acțiuni: 

16.20 
Registrul sportiv; Registrul bazelor sportive; Calendarul sportiv intern şi 

internaţional; Indicatori activitate sportivă; 
Direcţia Judeţeană de Sport Mureş - 2022 

XVII. CAPITOLUL:  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 Justiţie şi stat de drept 

XVII.1 
Obiectiv: 

Relansarea luptei anticorupţie 
 Acțiuni: 

17.1 
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 2022 
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17.2 

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 2022 

17.3 

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 2022 

17.4 

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 2022 

17.5 
Colaborarea cu Serviciul Județean Anticorupție Mureș pentru realizarea 

activităților de prevenire a faptelor de corupție 
Instituția Prefectului – Județul Mureș Nr. acțiuni 2022 

17.6 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 2022 

17.7 
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 2022 

XVIII. CAPITOLUL:  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

XVIII.1 
Obiectiv: 

Implementarea strategiilor în domeniul ordinii și siguranței publice 
 Acțiuni: 

18.1 
Combaterea coordonată a tuturor formelor de ilicit împotriva mediului 

înconjurător 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş Nr. activități Trimestrial 

XVIII.2 
Obiectiv: 

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului 
 Acțiuni: 

18.2 

Implementarea proiectelor și campaniilor de prevenire a consumului de 

droguri în mediul școlar: 

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

emoțiilor”, „Cum să creștem sănătoși”,  

Organizarea de activităţi de informare a elevilor în cadrul programului 

Ministerului Educaţiei „Să ştii mai multe să fii mai bun”; 

Campania de marcare a Zilei Mondiale fără Tutun 

Campania de marcare a Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Traficului si 

Consumului Ilicit de Droguri; 

Campania de marcare a Zilei Naţionale fără Tutun; 

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. 

Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Mureș 

Minim 3000 de beneficiari din 

rândul elevilor și cadrelor 

didactice. 

 

Decembrie 2022 

18.3 

Asigurarea dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică, conform 

competențelor şi alocarea eficientă a resurselor în realizarea scopului 

propus. 

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele 

Ferdinand I” Târgu Mureş 

Nr. de acțiuni specifice 

desfășurate 
Anual 
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18.4 
Desfăşurarea de activităţi specifice în contextul epidemiologic actual, 

adecvat prevenirii şi limitării răspândirii virusului SARS-Cov-2. 

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele 

Ferdinand I” Târgu Mureş 

Nr. de activităţi specifice 

desfășurate 
Semestrial 

18.5 
Desfășurarea de acțiuni operative pe segmentul misiunilor de ordine publică 

şi acţiuni speciale de intervenție, cu resurse și mijloace optim proporționate. 

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele 

Ferdinand I” Târgu Mureş 

Nr. de  acțiuni specifice 

desfășurate, resurse și mijloace 

alocate 

Anual 

18.6 
Desfășurarea în comun de activități specifice pentru creșterea gradului de 

siguranță a cetățenilor 

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele 

Ferdinand I” Târgu Mureş 

Nr. de activități specifice 

desfășurate 
Semestrial 

18.7 

Desfășurarea de acțiuni și activități specifice de combatere a 

infracționalității în respectivul domeniu, atât în mod independent cât și în 

comun cu alte instituții 

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele 

Ferdinand I” Târgu Mureş 

Nr. de activități și acțiuni specifice 

desfășurate și rezultatele 

înregistrate 

Anual 

18.8 

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului prin: 

- Căutarea persoanelor dispărute 

- Siguranţa şcolară 

- Prevenirea delincvenţei juvenile.  

- Combaterea violenţei domestice. 

- Prevenirea infracţiunilor săvârşite în mediul on-line 

- Combaterea infracţiunilor de mediu 

- Implementarea sistemelor informatice de monitorizare electronică a 

agresorilor în domeniul violenţei domestice 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş Nr.acţiuni  Semestrial 

XVIII.3 
Obiectiv: 

Consolidarea Sistemului Naţional Integrat pentru Situaţii de Urgenţă 
 Acțiuni: 

18.9 

Consolidarea capacităţii de prevenţie şi reacţie imediată 

Adaptarea mecanismelor de management al resurselor umane (sub toate 

aspectele care vizează încadrarea, dezvoltarea, pregătirea, formarea şi 

perfecţionarea personalului din sistemul naţional de urgenţă) 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş Activități desfășurate Trimestrial 

18.10 

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 2022 

18.11 

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 2022 

18.12 
Prezentarea rapoartelor de evaluare a intervențiilor desfășurate la nivel 

național/local 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr rapoarte Lunar 

18.13 

Realizarea antrenamentelor de înștiințare desfășurate cu comitetele pentru 

situații de urgență, instituțiile publice, operatorii economici sursă de risc 

din zona de competență  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr antrenamente Lunar 

18.14 

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 Lunar 

18.15 Antrenamente de alertare 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr antrenamente Lunar 

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

„Horea” al Județului Mureș 
- Semestrul I 2022 

18.17 Actualizare documente de evidență membrii CJSU 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr documente actualizate Lunar 

18.18 
Desfășurarea de exerciții practice prin simularea unor situații tactice în 

urma cărora trebuie să se pună în mișcare tehnică și efective din cadrul 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr exerciții Trimestrial 
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subunităților operative precum și componente ale SNMSU pentru 

desfășurarea de operațiuni de lungă durată 

18.19 

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 2022 

18.20 

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 

18.21 
Inițiere proceduri pentru achiziționarea a 2 cisterne pentru apă, adaptate 

pentru camioanele cu cârlig Renault din dotarea ISU Mureș. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trim. I –II 2022 

18.22 

Inițiere proceduri pentru achiziționarea a unei cisterne pentru apă, adaptat 

pentru camioanul cu cârlig Renault din dotarea ISU Mureș, în colaborare 

cu Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trim. I-III 2022 

18.23 

Întocmire și înaintare documente, inclusiv proiect de Hotărâre de Guvern 

pentru trecere imobilele din fostele G.A.Z –uri în domeniul privat și 

desființarea acestora 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr documente Trim. I 2022 

18.24 

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, întabulare drept de 

proprietate statul roman și administrare MAI – ISU Mureș și disponibilizare 

către structurile teritoriale ale MAI)  au fost realizate in anul 2021 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr documente Trim. I-II 2022 

18.25 

Relocarea birourilor din cadrul ISU Mureș în internatul fostului Liceu de 

Chimie, spațiu pus de dispoziție de către autoritățile publice locale – 

Primăria mun. Tg. Mureș în vederea demarării lucrărilor de modernizare a 

sediului ISU. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Semestrul I 2022 

18.26 
Îmbunătățirea  condițiilor de muncă și cazare prin achiziționarea de birouri 

și paturi cu saltele la subunitățile din subordine 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Semestrul I-II 2022 

18.27 Schimbarea acoperișului din cadrul popotei 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Semestrul I-II 2022 

18.28 
Îmbunătățirea condițiilor de garare autospeciale și depozitare materiale 

prin repararea în regie proprie a magaziilor și garajelor 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Semestrul I-II 2022 

18.29 
Asigurarea tuturor servicii de comunicații voce date si TV în cadrul noii 

locații a comandamentului inspectoratului 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trimestrul II 2022 

18.30 
Asigurarea tuturor servicii de comunicații voce date si TV în cadrul noii 

locații  a Detașamentului de Pompieri Tg.Mureș. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
- Trimestrul II 2022 

18.31 
Achiziționarea a unui număr de 30 statii radio portabile în rețeaua digitală 

TETRA 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr stații Trimestrul IV 2022 

18.32 

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, cu respectarea măsurilor specifice pe 

timpul pandemiei de COVID-19 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr activități Semestrul I 2022 

18.33 

Organizarea și executarea activităților de recrutare precum și a 

concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante, cu respectarea 

legislației incidente pentru posturile aprobate. Organizarea activităților de 

selecție fără concurs, pe durata stării de risc epidemiologic și biologic, 

pentru posturile aprobate 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr activități Semestrial 
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18.34 
Planificarea și executarea activităților de formare profesională la nivelul 

unității, cu respectarea măsurilor specifice 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Horea” al Județului Mureș 
Număr activități Lunar 

18.35 

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 cursuri Trimestrul I 2022 

18.36 

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  

XVIII.4 
Obiectiv: 

Creşterea siguranţei rutiere prin consolidarea mecanismelor de prevenire şi combatere a încălcării legislaţiei rutiere 

 Acțiuni: 

18.37 

Intensificarea activităţilor de educaţie rutieră şi completarea legislaţiei 

rutiere cu instrumente care să sancţioneze comportamentul agresiv şi 

iresponsabil 

Dezvoltarea sistemelor moderne de monitorizare a traficului rutier 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş Activități desfășurate 31.12.2022 

XVIII.5 
Obiectiv: 

Implementarea noii concepţii de recrutare, formare şi evoluţie profesională a personalului, adoptată pentru perioada 2021 - 2025 

 Acțiuni: 

18.38 

Elaborarea unui ghid al carierei cu impact pozitiv asupra dinamicii 

resurselor  umane 

Consolidarea utilizării metodelor moderne de instruire(platforme de tip e-

learning, cursuri online) 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş Activități desfășurate Trimestrial 

XVIII.6 
Obiectiv: 

Optimizarea funcţională a structurilor MAI 
 Acțiuni: 

18.39 

Îmbunătăţirea sistemului de asigurare a ordinii publice, cu accent pe 

activitatea de prevenire 

Întărirea capacităţii  de funcţionare şi reacţie a structurilor operative 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş Activități desfășurate 31.12.2022 

XVIII.7 
Obiectiv: 

Transformarea digitală a unor servicii publice şi a activităţii structurilor MAI 

 Acțiuni: 

18.40 
Îmbunătăţirea gradului de dotare a personalului 

Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş Activități desfășurate 31.12.2022 

XVIII.8 
Obiectiv: 

Consolidarea capacităţii de a utiliza fondurile externe nerambursabile pentru a creşte calitatea serviciilor oferite cetăţenilor 

 Acțiuni: 

18.41 
Asigurarea finanţării unor obiective majore de investiţii, aferente 

domeniilor de sănătate, digitalizare, infrastructură verde şi educaţie 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş - 31.12.2022 

XVIII.9 
Obiectiv: 

Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice 

 Acțiuni: 

18.42 

Informarea corectă şi completă a cetăţeanului cu privire la evenimentele de 

interes din domeniul său de activitate 

Necesitatea respectării unor măsuri de protecţie specifice unor situaţii de 

risc, precum şi la subiecte care vizează activitatea personalului 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 

 

Activităţi desfăşurate 

 

Permanent 
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Construirea unui parteneriat corect şi responsabil cu cetăţenii şi 

comunităţile. 

XIX. CAPITOLUL:  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

XIX.1 

Obiectiv: 

Dezvoltarea la un nivel ridicat a capacităţii de decizie şi acţiune a organismului militar, adaptarea cadrului legislativ, în vederea afirmării 

intereselor României şi valorificării oportunităţilor, în cadrul comunităţii europene, euroatlantice şi internaţionale 

 Acțiuni: 

19.1 

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 - 2022 

19.2 
Luarea în evidenţă a tinerilor din contingentele 2002-2003 şi din 

contingentele mai vechi (1986-2001) 
Centrul Militar Județean Mureș - 2022 

19.3 

Promovarea profesiei militare, recrutarea şi selecţia tinerilor pentru 

profesia militară, respectiv pentru posturile de soldaţi profesionişti și 

rezerviști voluntari 

Centrul Militar Județean Mureș - 2022 

19.4 
Organizarea şi desfăşurarea convocărilor de pregătire pentru apărare a 

responsabililor cu evidenţa militară din judeţul Mureş 
Centrul Militar Județean Mureș - 2022 

19.5 

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 - 2022 

19.6 

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 - 2022 

XX. CAPITOLUL: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

XX.1 
Obiectiv: 

Consolidarea profilului şi rolului României în cadrul Uniunii Europene (UE) 
 Acțiuni: 

20.1 
Asigurarea cotizației de membru în cadrul Adunării Regiunilor Europei 

(ARE) 
Consiliul Județean Mureș - 31.12.2022 

20.2 Deplasări în străinătate și primiri de delegații externe Consiliul Județean Mureș 
8 deplasări în străinătate;                 

7 primiri delegații; 
31.12.2022 

XX.2 
Obiectiv: 

Priorităţi la nivel bilateral, regional şi global 
 Acțiuni: 

20.3 
Primirea de delegaţii externe şi stabilirea de relaţii de cooperare cu 

autorităţi publice din alte state.  
Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş 

Nr. avize solicitate  

Nr. delegatii primite 

Nr. rapoarte intocmite în urma 

primirii delegatiilor 

Nr. situații întocmite 

2022 

20.4 

Monitorizarea 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,     

UAT-urile din județ 
Nr. relații de colaborare  2022 

XX.3 

Obiectiv: 

Sprijin intensificat pentru românii din afara graniţelor.  Prezervarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor 

din afara graniţelor 

 Acțiuni: 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro
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20.5 Zilele Culturii Române în Canada 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Fundația Câmpul Românesc de la Hamilton - 27 iunie -15 iulie 2022 

20.6 Literatura exilului, exilul literaturii. Dezbatere. Prezentări de carte 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Fundația Câmpul Românesc de la Hamilton - 5 iulie 2022 

20.7 Recitaluri de poezie. Mari autori 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Fundația Câmpul Românesc de la Hamilton - 10 iulie 2022 

20.8 

 

Ziua Limbii Române” în comunitățile românești din Serbia/Israel 

 

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, 

biblioteci și ONG-uri mureșene  
- 

30 august –                    

5 septembrie 2022 

XXI. CAPITOLUL: MINORITĂŢI NAŢIONALE  

XXI.1 
Obiectiv: 

Promovarea respectului pentru diversitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă, ca resurse şi valori esenţiale ale societăţii 
 Acțiuni: 

21.1 Concurs de Creație în limba Romani „Ștefan Fuli” 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș,  

Biblioteci din Mureș și Sibiu   
- 

 

3-5 aprilie 2022 

 

21.2 

Întocmirea Planului Judeţean de Măsuri pentru Romi pe anul 2022 în 

colaborare cu servicii publice deconcentrate, autorităţile publice locale și 

organizațiile non-guvernamentale 

Instituția Prefectului-Județul Mureș,  
serviciile publice deconcentrate, 

autorităţile publice locale și organizațiile 

non-guvernamentale 

- 2022 

21.3 

Consilierea cetăţenilor români de etnie romă, implicare activă în 

soluționarea unor cazuri cu caracter social (prevenire demolare locuințe, 

măsuri pentru prevenirea ajungerii în centre de plasament sau orfelinate a 

unor minori, îndrumarea către centrele de vaccinare împotriva COVID-19, 

condițiile de carantinare/izolare în caz de infectare cu virus sau la revenirea 

în România din alte state etc.) 

Instituția Prefectului-Județul Mureș - 2022 

21.4 Întocmirea Raportului de progres pentru anul 2022 
Instituția Prefectului-Județul Mureș 

Biroul Județean pentru Romi 
- 2022 

21.5 

Actualizarea situației resurselor umane implicate în rezolvarea 

problematicii la nivelul județului (experților locali pe problemele romilor, 

mediatori sanitari, mediatori școlari, inspectorilor pentru minorități, 

profesorilor de limba romani și mediatorilor comunitari) 

Instituția Prefectului-Județul Mureș - 2022 
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