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OBIECTIVE,
DIRECŢII DE ACŢIUNE
activităţi concrete de realizat la nivelul judeţului Timiş
în anul 2014
CAPITOLUL 1 AGRICULTURĂ
Direcţia de acţiune 1. Dezvoltarea agriculturii și a satului românesc
Direcţia de acţiune 2. Reforma instituţională a instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii
Direcţia de acţiune 3. Creșterea rolului agriculturii şi al satului românesc
CAPITOLUL 2 APE ȘI PĂDURI
Direcţie de acţiune 1. Managementul resurselor de apă şi al riscului la inundaţii
Direcţie de acţiune 2. Administrarea sistemului naţional de meteorologie
Direcţie de acţiune 3. Protecţia şi gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice
CAPITOLUL 3 COMUNICAȚII
Direcţie de acţiune 1. e-Guvernare, interoperabilitate
Direcţie de acţiune 2. TIC în slujba educaţiei, sănătăţii şi culturii
CAPITOLUL 4 CULTURĂ
Direcţie de acţiune 1. Reinstituirea programului "Patrimoniul în pericol", destinat muzeelor
etnografice în aer liber, pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări
Direcţie de acţiune 2. Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul industriilor artistice
(media, publicitate, design, modă etc.)
Direcţie de acţiune 3. Sprijinirea creaţiei artistice contemporane prin susţinerea taberelor de
creaţie, organizarea de expoziţii şi evenimente culturale în parteneriat cu Institutul Cultural Român
CAPITOLUL 5 DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRAȚIE
Obiectiv 1. Operaţionalizarea conceptului de "ghişeu unic" şi a sistemelor de guvernare electronică
pentru reducerea birocraţiei, a costurilor de funcţionare a sistemului administraţiei publice şi
extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice de interes naţional şi local
Direcție de acțiune 1. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene
Direcție de acțiune 2. Prioritizarea investiţiilor şi lucrărilor publice în contextul unei dezvoltări
regionale durabile şi echilibrate
Direcție de acțiune 3. Programe de reabilitarea termică al cladirilor de locuit și de reducere a
riscului seismic
Direcție de acțiune 4. Continuarea programului ”Termoficare 2006 - 2015”
CAPITOLUL 6 EDUCAȚIE
Obiectiv 1. Asigurarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar, în condiţii
de standardizare la nivel naţional, acolo unde acest lucru este posibil
Obiectiv 2. Corelarea programelor educaționale cu piața muncii
Obiectiv 3. Activități extrașcolare și extracurriculare
Direcție de acțiune 1. Educația pentru sănătate
Obiectiv 4. Învăţământul şi educaţia pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile dezavantajate
Obiectiv 5. Programe pentru educație
Direcție de acțiune 1. Șanse egale de acces la educație pentru fiecare copil din România
Direcție de acțiune 2. O școală inovativă
CAPITOLUL 7. ENERGIE
Obiectiv 1. Eficiența energetică și protecția mediului
Obiectiv 2. Creșterea competitivității economice
CAPITOLUL 8. EXTERNE
Obiectiv 1. Creșterea și consolidarea profilului României în Uniunea Europeană și NATO și
valorificarea cu mai mare eficacitate a beneficiilor care decurg din statutul României de membru al
Uniunii Europene
Direcţie de acţiune 1. Susținerea obiectivului aderării României la spațiul Schengen pe baza
îndeplinirii standardelor aquis-ului Schengen
Direcţie de acţiune 2. Vor fi promovate în continuare măsurile de consolidare a capacităţii de
protecţie a frontierelor externe, inclusiv prin utilizarea misiunilor Frontex
Obiectivul 2. Întărirea cooperării bilaterale cu statele din vecinătatea României
Direcţie de acţiune 1. Valorizarea la maximum a relațiilor cu statele vecine
Obiectivul 3. Consolidarea relației bilaterale cu Republica Moldova
Direcție de acțiune 1. Valorizarea caracterului special al relației cu Republica Moldova
Obiectivul 4. Consolidarea parteneriatelor pe care România le-a dezvoltat în ultimii ani și
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promovarea de noi parteneriate
Direcție de acțiune 1. Fructificarea parteneriatelor României în plan bilateral și multilateral, precum
și a altor relații de importanță strategică
Obiectivul 5. Dezvoltarea relațiilor tradiționale cu SUA, Federația Rusă, Israel, statele arabe
precum și cu puterile emergente din Asia, America Latină și Africa
Direcție de acțiune 1. Fructificarea relațiilor tradiționale
Obiectivul 6. Dezvoltarea relației cu alte state către care pot fi orientate interesele economice ale
țării noastre
Direcție de acțiune 1. Întărirea dimensiunii economice prin semnalarea oportunităților de afaceri și
atragerea de investiții în județul Timiș
Obiectivul 7. Concretizarea angajamentelor sectoriale fundamentate pe politicile europene
prioritare la nivelul județului Timiș
CAPITOLUL 9. FINANȚE
Obiectiv 1. Asigurarea stabilității macroeconomice și a sustenabilității datoriei publice
Direcție de acțiune 1. Combaterea criminalităţii economico-financiare
Obiectiv 2: Creșterea calității finanțelor publice
CAPITOLUL 10. FONDURI EUROPENE
Obiectivul 1. Îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene și buna administrare a
acestora
Direcţie de acţiune 1. Măsuri pentru îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene
Obiectivul 2. Planificarea dezvoltării regionale 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Vest
Direcţie de acţiune 1. Elaborarea Planului pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020 în cadrul
Comitetului Regional
CAPITOLUL 11. INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMPETITIVITATE
Obiectiv 1: Stimularea competitivității industriei în România
Obiectiv 2. Creșterea exporturilor românești
CAPITOLUL 12. INTERNE
Obiectiv 1: Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei,
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor
Direcție de acțiune 1. Creşterea siguranţei civice în mediul urban şi rural prin combaterea
criminalităţii stradale, protejarea copiilor şi elevilor prin crearea unui climat de siguranţă în zona
instituţiilor de învăţământ
Direcţie de acţiune 2: Reducerea riscului rutier prin scăderea numărului accidentelor de circulaţie,
în special a celor soldate cu morţi şi răniţi grav
Obiectiv 2: Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii
fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor
publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale uniunii europene
Obiectiv 3: Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti privind combaterea criminalităţii transfrontaliere,
precum şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinătate
Obiectiv 4: Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea
acestor structuri şi redirecţionarea din aparatul funcţionăresc către structurile operative
Direcție de acține 1: Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerul
Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate structurile
Obiectiv 5: Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează competenţele în
domeniile ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă și ale activităților instituției prefectului
Direcție de acțiune: Creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin
îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a cadrelor
Obiectiv 6: Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind pregătirea
profesională, creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului poliţistului,
jandarmului, pompierului, precum şi al celorlalţi funcţionari publici din structurile Ministerului
Afacerilor Interne
CAPITOLUL 13. MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv 1: Promovarea asistenţei tehnice de specialitate care să susţină activitatea de planificare
şi executare a proiectelor de infrastructură prioritare prin intermediul unor specialişti cu expertiză
globală semnificativă
Domeniul feroviar
CAPITOLUL 14. MEDIU
Obiectiv 1. Combaterea schimbărilor climatice
Direcție de acțiune 1. Elaborarea planurilor de acţiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră
Direcție de acțiune 2. Sprijinirea autorităţilor locale pentru dezvoltarea unor strategii proprii privind
combaterea schimbărilor climatice la nivel local
Direcție de acțiune 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru îndeplinirea, până în
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2020, a angajamentelor asumate de România pentru implementarea pachetului "Energie schimbări climatice"
Obiectiv 2. Conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale
Direcție de acțiune 1. Planuri de management pentru ariile naturale protejate
Direcție de acțiune 2. Stabilirea metodologiilor de acordare a compensaţiilor pentru proprietarii şi
concesionarii de terenuri aflate în ariile naturale protejate
Direcție de acțiune 3. Stabilirea unui sistem unitar de management al speciilor strict protejate
Obiectiv 3. Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase
Direcție de acțiune 1. Accelerarea realizării sistemelor integrate de gestiune a deşeurilor, inclusiv
prin îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene
Direcție de acțiune 2. Extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor
Direcție de acțiune 3. Creşterea cantităţii de deşeuri intrate în circuitul de reciclare
Direcție de acțiune 4. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul managementului
chimicalelor
Obiectiv 4. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării industriale
Direcție de acțiune 1. Prevenirea şi controlul poluării industriale
Obiectiv 5. Protecția solului și a subsolului
Direcție de acțiune 2. Reducerea suprafeţelor siturilor contaminate, reducerea efectelor de hazard
geologic natural şi antropic
Obiectiv 6. Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul mediului
Obiectiv 7. Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi participare
a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul
Obiectiv 8. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul comunităţilor
Direcție de acțiune 1. Dezvoltarea durabilă a orașelor
Obiectiv 9. Achiziţii publice verzi
CAPITOLUL 15. MUNCĂ
Obiectiv 1: Ocuparea forţei de muncă
Obiectiv 2: Pensii
Obiectiv 3. ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Direcție de acțiune 2. Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii și protecției sociale prin
asigurarea unui sistem de asistenţă socială bazat pe un mecanism instituţional de identificare,
evaluare şi intervenţie pentru toate cazurile de risc social
Direcție de acțiune 3. Protecția persoanelor vârstnice
Direcție de acțiune 4. Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi
Obiectiv 4. PROTECȚIA FAMILIEI ȘI COPILULUI
CAPITOLUL 16. DIALOG SOCIAL
CAPITOLUL 17. SĂNĂTATE
Obiectiv 1. Întărirea rolului sistemului de sănătate
Obiectiv 2. Managementul sistemului de sănătate
Obiectiv 3. Organizarea serviciilor de sănătate
Obiectiv 4. Finanțatea sistemului de sănătate
Obiectiv 5. INFRASTRUCTURĂ
Direcție de acțiune 1. Asigurarea de resurse financiare suplimentare din fonduri europene şi prin
PPP, mai ales aferente cadrului financiar multianual 2014-2020
CAPITOLUL 18. TINERET ȘI SPORT
Obiectiv 1. TINERET
Direcție de acțiune 1. Educație
Direcție de acțiune 2. Integrarea pe piaţa muncii
Obiectiv 2. SPORT
Direcție de acțiune 1. Intensificarea măsurilor de supraveghere şi control a activităţii sportive a
tuturor structurilor sportive
Direcție de acțiune 2. Organizarea de campionate şcolare şi universitare în cel puţin 10 ramuri de
sport
CAPITOLUL 19. TRANSPORTURI
Obiectiv 1. Infrastructura rutieră
Direcție de acțiune 1. Construcţia de autostrăzi
Direcție de acțiune 2: Şoselele de centură pentru oraşele aflate pe viitoare coridoare autostradale
sau de drum expres vor fi construite exclusiv în profil rutier rapid
Obiectiv 2. Infrastructura feroviară
Obiectiv 3. Transportul feroviar de marfă
Obiectiv 4. Transportul aerian
CAPITOLUL 20. TURISM, IMM ȘI MEDIUL DE AFACERI
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PRINCIPALELE ACŢIUNI CE VOR FI REALIZATE DE AUTORITĂŢILE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ŞI JUDEŢENE, PRECUM ŞI DE
SERVICIILE PUBLICE DECONCENTRATE ÎN CADRUL
PLANULUI DE ACŢIUNI
PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN
PROGRAMUL DE GUVERNARE 2014 LA NIVELUL JUDEŢULUI TIMIŞ
Nr.
Acţiuni şi măsuri propuse
Entitatea implicată în
crt.
realizare
CAPITOLUL 1. AGRICULTURĂ
1. Direcție de acțiune: Dezvoltarea agriculturii și a satului românesc
1.
Creşterea competitivităţii agriculturii româneşti Camera de Comerț, Industrie
și Agricultură Timiș
pentru a face faţă concurenţei pe piaţa
europeană şi internaţională; creşterea
Inspectoratul Teritorial pentru
productivităţii agriculturii pentru a permite
Calitatea Semințelor și
acoperirea necesarului de produse
Materialului Săditor Timiș
agroalimentare şi creşterea exporturilor, în
Direcția Sanitară Veterinară
special de produse finite
și pentru Siguranța
Alimentelor Timiș
2.

Încurajarea agriculturii de nisă (agricultură
ecologică, produse tradiționale)

Direcția pentru Agricultură
Județeană Timiș
Camera de Comerț, Industrie
și Agricultură Timiș
Direcția Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța
Alimentelor Timiș

Persoana
responsabilă

Perioada de
realizare

Președinte

2014, cu
urmărire
trimestrială

Director executiv
Director executiv

Director executiv
Președinte

2014, cu
urmărire
trimestrială

Director executiv

3.

Dezvoltarea sectorului de producere a
fructelor și crearea platformelor de preluare,
sortare, condiţionare, păstrare, ambalare şi
analiză a legumelor şi fructelor, precum şi
funcţionarea corectă a pieţelor acestora

Direcția pentru Agricultură
Județeană Timiș

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

4.

Identificarea de măsuri menite să conducă la
dezvoltarea rolului economic al organizaţiilor
asociative din agricultură

Direcția pentru Agricultură
Județeană Timiș

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

5.

Identificarea priorităţilor reale ale mediului
rural românesc şi concentrarea fondurilor
doar pe proiecte din cadrul prioritar prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020

Oficiul Județean de Plăți
pentru Dezvoltare Rurală și
Pescuit Timiș

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

6.

Accelerarea absorbţiei fondurilor europene
ameliorarea ratei de eroare aferenta
procesului de absorbtie in conformitate cu
prevederile legislatiei comunitare si nationale,
inclusiv prin consolidarea documentatiei
aferenta drepturilor de utilizarea a terenurilor
agricole in campania SAPS 2014.

Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură - Centrul
Județean Timiș

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

8.

Pregatirea administratiei specifice si a
potentialilor beneficiari cu privire la
prevederile PAC 2014-2020, cu prioritatea a
prevederilor si modificarilor ce vor impacta cu
prioritate perioada 2015-2020

Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură - Centrul
Județean Timiș

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

2. Direcție de acțiune: Reforma instituţională a instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii
1.
Îmbunătăţirea informării fermierilor privind
Direcția pentru Agricultură
Director executiv
măsurile de sprijin (măsuri de e-guvernare)
Județeană Timiș
2.

Acordarea de consiliere şi sprijin specific,
asociaţiilor din agricultură inclusiv noii
Camere Agricole Judeţene

Direcția pentru Agricultură
Județeană Timiș

6

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială
2014, cu
urmărire
trimestrială

3. Direcție de acțiune: Creșterea rolului agriculturii şi al satului românesc
Inspectoratul Teritorial pentru
1.
Readucerea agriculturii pe locul dat de
Calitatea Semințelor și
potenţialul şi tradiţia ei prin asigurarea
Materialului Săditor Timiș
implemnetării, menținerea și îmbunătățirea
continuă a sistemului de management al
calității în scopul întăririi capacității
instituționale

Director

2014, cu
urmărire
trimestrială

2.

Creșterea nivelului de asociere în agricultură,
în vederea atingerii unui nivel necesar
promovării unei agriculturi performante,
bazate pe cererea pieţei europene şi
internaţionale

Oficiul de Studii Pedologice și
Agrochimice Timișoara

Director

trimestrial,
2014

3.

Dezvoltarea zootehniei şi creşterea ponderii
acesteia în totalul producţiei agricole sunt
prioritare

Oficiul pentru Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie
Timiș

Șef Centru
Teritorial
Regional 5 Vest

2014, cu
urmărire
trimestrială

4.

Actualizarea efectivelor la nivelul anului 2013
pentru acordarea de subventii pentru
crescătorii de bovine/cap, la categoria vaci cu
lapte

Oficiul pentru Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie
Timiș

Șef Centru
Teritorial
Regional 5 Vest

2014, cu
urmărire
trimestrială

5.

Acordarea cuantumului subventiei pentru
animale să se faca diferențiat, pentru
animalele incluse în sistemul de reproducție
prin însămânțări artificiale, controlul
performanțelor productive (COP), sau
detinerea unui certificat de origine, activități
absolut necesare pentru înscrierea animalelor
în cartea de rasă

Oficiul pentru Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie
Timiș

Șef Centru
Teritorial
Regional 5 Vest

2014, cu
urmărire
trimestrială

6.

Sprijinirea tinerilor cu studii de specialitate,
pentru modernizarea și înființarea de ferme
noi, moderne, performanțe productiv și
eficiențe economic

Oficiul pentru Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie
Timiș

Șef Centru
Teritorial
Regional 5 Vest

2014, cu
urmărire
trimestrială

8.

Evacuarea gravitaţională şi prin pompare a
excesului de umiditate din perimetrul
amenajat cu lucrări de îmbunătăţiri funciare în
limita regulamentelor de exploatare

Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare – Filiala
de Îmbunătăţiri Funciare
Timiş

Director

Permanent,
cu urmărire
lunară

9.

Întreţinerea şi repararea lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare din patrimoniul ANIF

Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare – Filiala
de Îmbunătăţiri Funciare
Timiş

Director

Permanent,
cu urmărire
lunară

CAPITOLUL 2. APE ȘI PĂDURI
1. Direcție de acțiune: Managementul resurselor de apă şi al riscului la inundaţii
Administrația Bazinală de
Director
1.
Gospodărirea durabilă a resurselor de apă,
Apă Banat
protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea
monitoringului adecvat hidro-meteorologic,
protecţia surselor de apă, îmbunătăţirea
calităţii apei până la atingerea stării bune a
apelor

2014, cu
urmărire
lunară

2.

Îmbunătăţirea infrastructurii de gospodărire a
resurselor de apă, pe bazine hidrografice, în
scopul asigurării, în condiţii de siguranţă, a
cerinţelor de apă pentru populaţie, irigaţii,
industrie, zootehnie

Administrația Bazinală de
Apă Banat

Director

2014, cu
urmărire
trimestrială

3.

Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul
diminuării efectelor inundaţiilor şi al secetei
hidrologice pentru reducerea vulnerabilităţii la
efectele schimbărilor climatice

Administrația Bazinală de
Apă Banat

Director

2014, cu
urmărire
trimestrială

4.

Realizarea proiectelor de investiţii de
alimentare cu apă, canalizare şi staţii de
epurare ape uzate orăşeneşti în scopul

Consiliul Județean Timiș

Președinte

2014, cu
urmărire
trimestrială
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5.

6.

7.

implementării directivelor europene în
domeniul apelor, în vederea respectării
angajamentelor europene şi internaţionale în
acest domeniu

Consilii locale

Primari

Implementarea strategiei naţionale de
management al riscului la inundaţii pe termen
mediu şi lung, în scopul prevenirii şi diminuării
riscului la inundaţii al populaţiei şi al creşterii
gradului de siguranţă a cetăţenilor şi a
bunurilor

Administrația Bazinală de
Apă Banat
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Banat” al
Judeţului Timiş
Centrul Meteorologic
Regional Banat Crișana
Consilii locale

Director

Îmbunătăţirea prognozelor, creşterea timpilor
de reacţie a autorităţilor implicate, precum şi
îmbunătăţirea exploatării coordonate a
acumulărilor

Informarea și pregătirea preventivă a
populației cu privire la pericolele la care este
expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie
îndeplinite, mijloace de protecție puse la
dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de
acțiune pe timpul situației de urgență

Administrația Bazinală de
Apă Banat
Centrul Meteorologic
Regional Banat Crișana
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Banat” al
Judeţului Timiş
Consilii locale
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Banat” al
Judeţului Timiş
Consilii Locale

2. Direcție de acțiune: Administrarea sistemului naţional de meteorologie
1.
Asigurarea monitorizării meteorologice şi
Administrația Bazinală de
hidrologice în scopul asigurării protecţiei vieţii
Apă Banat
şi a bunurilor materiale
Centrul Meteorologic
Regional Banat Crișana
2.

2.

Îmbunătăţirea prognozelor, integrarea
acestora cu prognozele hidrologice în scopul
cunoaşterii şi prognozării unor fenomene
complexe şi conjugate, precum şi
eficientizarea fluxului informaţional către
populaţie şi factori de decizie, la nivel central
şi local

Emiterea de prognoze, atenţionări şi
avertizări, precum şi prognoze, atenţionări şi
avertizări integrate hidrometeorologice, în
vederea informării populaţiei şi a factorilor de
decizie, pentru prevenirea şi/sau diminuarea
efectelor datorate fenomenelor meteorologice
periculoase

Centrul Meteorologic
Regional Banat Crișana
Instituția Prefectului – Județul
Timiș
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Banat” al
Judeţului Timiş
Consilii locale
Centrul Meteorologic
Regional Banat Crișana
Instituția Prefectului – Județul
Timiș
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Banat” al
Judeţului Timiş
Consilii locale

Inspector şef
Director
Primari
Director
Director

3.

Primari
Inspector şef
Primar

Director
Director

2014, cu
urmărire
trimestrială
2014, cu
urmărire
trimestrială

2014, cu
urmărire
trimestrială

Director
Prefect
Inspector şef

2014, cu
urmărire
trimestrială

Primari
Director
Prefect

2014, cu
urmărire
trimestrială

Inspector şef
Primari

Realizarea lucrărilor de amenajare complexă
a bazinelor hidrografice torenţiale, precum şi
împădurirea terenurilor degradate şi crearea
de perdele forestiere

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic şi de Vânătoare
Timişoara
Direcția Silvică Timiș

Inspector șef

Dezvoltarea reţelei de accesibilizare a
fondului forestier

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic şi de Vânătoare
Timişoara
Direcția Silvică Timiș

Inspector șef
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2014, cu
urmărire
trimestrială

Inspector şef

3. Direcție de acțiune: Protecţia şi gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice
Inspector șef
1.
Întocmirea unui inventar forestier județean în Inspectoratul Teritorial de
scopul unei bune cunoaşteri a resurselor Regim Silvic şi de Vânătoare
silvice şi crearea cadrului necesar în vederea Timişoara
realizării lucrărilor de cadastru pentru fondul Direcția Silvică Timiș
Director
forestier
2.

2014, cu
urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Director

Director

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

4.

5.

Eficientizarea actului de control privind
respectarea regimului de utilizare a resurselor
pădurii

Utilizarea durabilă a resurselor cinegetice

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic şi de Vânătoare
Timişoara
Direcția Silvică Timiș

Inspector șef

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic şi de Vânătoare
Timişoara
Direcția Silvică Timiș

Inspector șef

CAPITOLUL 3. COMUNICAȚII
1. Direcție de acțiune: e-Guvernare, interoperabilitate
Instituții publice / Primării
1.
Simplificarea procedurilor administrative prin
promovarea de platforme electronice pentru
facilitarea schimburilor de documente la
nivelul administraţiei publice centrale,
regionale şi locale
2. Direcție de acțiune: TIC în slujba educaţiei, sănătăţii şi culturii
Direcţia pentru Cultură şi
1.
Publicarea şi diseminarea patrimoniului
Patrimoniul Cultural Naţional
cultural digital al României: biblioteci publice,
a Judeţului Timiş
muzee, obiective culturale. Asigurarea
accesului facil la informaţii culturale on-line
Consilii locale
Casa de Cultură a Studenților
din Timișoara

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Director
Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Director

Director/
Inspector șef/
Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Director

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Primari
Director

3.

Formarea de competenţe digitale de bază
pentru cetăţenii României, cu accent pe
categoriile dezavantajate (persoanelor de
vârsta a 3-a, persoane cu dizabilităţi etc.)

Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

4.

Asigurarea, în colaborare cu Ministerul
Educaţiei, de programe de formare continuă a
profesorilor pentru convergenţa cu ritmul
tehnologic

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

CAPITOLUL 4. CULTURĂ
1. Direcție de acțiune: Reinstituirea programului "Patrimoniul în pericol", destinat muzeelor etnografice în aer
liber, pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări
Consilii locale
Primari
Permanent,
1.
Inventarierea şi clasarea patrimoniului
cu urmărire
naţional construit şi mobil şi întărirea
trimestrială
dispozitivului legal şi a mijloacelor
administrative de salvare, protejare şi punere
în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, precum şi a siturilor şi
ansamblurilor urbane şi a monumentelor de
for public
2.

Realizarea şi susţinerea programului de
evidenţă şi arhivare a documentaţiilor
referitoare la patrimoniul cultural din judeţul
Timiş - Proiectul Pro Patrimoniu Mobil şi
Imobil

Direcţia pentru Cultură şi
Patrimoniul Cultural Naţional
a Judeţului Timiş

Director

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3.

Reabilitarea clădirillor istorice din patrimoniul
național / local

Consilii locale

Primari

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

2. Direcție de acțiune: Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul industriilor artistice (media,
publicitate, design, modă etc.)
1.
Promovarea, protejarea și reintegrarea în
Direcţia pentru Cultură şi
Director
Permanent,
circuitul național și internațional a
Patrimoniul Cultural Naţional
cu urmărire
patrimoniului cultural imobil al Banatului
a Judeţului Timiş
trimestrială
2.

Valorificarea, conservarea, protejarea și
dezvoltarea patrimoniului imaterial, a
expresiilor culturale tradiționale ale zonei

Direcţia pentru Cultură şi
Patrimoniul Cultural Naţional
a Judeţului Timiş
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Director

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3. Direcție de acțiune: Sprijinirea creaţiei artistice contemporane prin susţinerea taberelor de creaţie, organizarea
de expoziţii şi evenimente culturale în parteneriat cu Institutul Cultural Român
1.
Promovarea artelor plastic timișene – tabere
Direcţia pentru Cultură şi
Director
Permanent,
de creație, expoziții și saloane de artă plastică Patrimoniul Cultural Naţional
cu urmărire
a Judeţului Timiş
trimestrială
CAPITOLUL 5. DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRAȚIE
Obiectiv 1: Operaţionalizarea conceptului de "ghişeu unic" şi a sistemelor de guvernare electronică pentru
reducerea birocraţiei, a costurilor de funcţionare a sistemului administraţiei publice şi extinderea accesului
cetăţenilor la informaţiile publice de interes naţional şi local
Instituţia Prefectului - Judeţul
Prefect
2014
1.
Reactualizarea documentului cuprinzând
Timiş
răspunsuri la întrebări adresate frecvent de
cetăţeni, în relaţia acestora cu Instituţia
Prefectului Judeţul Timiş, document postat
pe pagina web a instituţiei
2.

Postarea pe site-ul instituţiei a lucrărilor
realizate de către Instituția Prefectului –
Județul Timiș privind oportunităţile de
finanţare active din fondurile structurale, a
informațiilor privind noutățile legislative
comunitare

Instituţia Prefectului - Judeţul
Timiş

Prefect

lunar

3.

Actualizarea paginii de Facebook a Instituţiei
Prefectului Judeţul Timiş, în scopul apropierii
instituţiei de cetățeni, informării prompte cu
privire la evenimentele şi acţiunile desfăşurate
şi cunoaşterea opiniilor şi sugestiilor factorilor
interesaţi

Instituţia Prefectului - Judeţul
Timiş

Prefect

permanent

4.

Asigurarea transparenţei activităţii autorităţilor
publice şi a accesului neîngrădit la informaţii
cu caracter public

Primăria Municipiului
Timișoara
Inspectoratul Județean în
Contrucții Timiș

Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Extinderea sistemului de audieri publice
pentru proiecte de acte normative ale
administraţiei publice locale, înainte de
adoptarea lor în plenul consiliilor

Primăria Municipiului
Timișoara

5.

1. Direcție de acțiune: Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene
1.
Identificarea programelor internaţionale
Primăria Municipiului
disponibile şi pregătirea cererilor de finanţare
Timișoara
şi a documentaţiilor aferente pentru
Camera de Comerț, Industrie
accesarea resurselor financiare alocate;
și Agricultură Timiș

Inspector șef
județean
Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Președinte

2. Direcție de acțiune: Prioritizarea investiţiilor şi lucrărilor publice în contextul unei dezvoltări regionale durabile
şi echilibrate
1.
Realizare Plan Urbanistic General al
Primăria Municipiului
Primar
Permanent,
municipiului Timişoara
Timișoara
cu urmărire
trimestrială
Oficiul de Cadastru si
Director
Publicitate Imobiliară Timiş
2.

Dezvoltarea sistemului zonal informatizat de
cadastru – GIS (Geographical International
System) şi actualizarea permanentă a datelor

Primăria Municipiului
Timișoara
Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliară Timiş

Primar

3.

Elaborare PUZ-uri

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

4.

Studii de urbanism

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Director

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3. Direcție de acțiune: Programe de reabilitarea termică al cladirilor de locuit și de reducere a riscului seismic
1.
Accesarea fondurilor nerambursabile prin
Primăria Municipiului
Primar
Permanent,
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Timișoara
cu urmărire
Axa prioritară 1 -„Sprijinirea dezvoltării
trimestrială
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durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”,
Domeniul de intervenţie 1.2.–„Sprijinirea
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor
de locuinţe”
4. Direcție de acțiune: Continuarea programului ”Termoficare 2006 - 2015”
1.
Crearea unui sistem individual, pe orizontală,
Primăria Municipiului
de distribuţie a energiei termice, în toate
Timișoara
condominiile racordate la sistemul centralizat
de termoficare din municipiul Timişoara

Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

CAPITOLUL 6. EDUCAȚIE
Obiectiv 1. Asigurarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar, în condiţii de standardizare
la nivel naţional, acolo unde acest lucru este posibil
Inspectoratul Școlar al
Inspector școlar
Trimestrial,
1.
Realizarea unor centre educaţionale
Județului Timiș
general
2014
puternice, care să asigure copiilor servicii de
educaţie până la nivel liceal, burse, cămin,
cantină şi/sau transport zilnic după caz, bază
sportivă şi locuinţe pentru cadrele didactice
Obiectiv 2. Corelarea programelor educaționale cu piața muncii
1.
Fundamentarea corectă a planului de
Inspectoratul Școlar al
şcolarizare pe baza cererii pieţei muncii
Județului Timiș
corelată cu populaţia şcolară

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

2.

Corelarea învățământului profesional și etnic,
cu cerințele agenților economici

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

3.

Extinderea activităţilor extraşcolare şi
diversificarea ofertei de activităţi curricular în
cluburile şi palatul copiilor

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

4.

Dezvoltarea de programe de recalificare
şi/sau formare continuă, în funcţie de nevoile
înregistrate în sistem

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

5.

Dezvoltarea stagiilor de practică de
specialitate / internship

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

6.

Dezvoltarea de programe de recalificare și /
sau formare continuă, în funcție de nevoile
înregistrate în sistem

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

Șef birou
CRPECA
Timisoara

Decembrie
2014

Obiectiv 3. Activităţi extraşcolare şi extracurriculare
1. Direcție de acțiune: Educaţia pentru sănătate
Centrul Regional de
1.
Derularea unor activităţi informative şi
Prevenire, Evaluare şi
interactive de prevenire a consumului illicit de
Consiliere Antidrog Timişoara
droguri, ai căror beneficiari vor fi studenţi şi
elevi din judeţul Timiş
2.

Organizarea de cursuri, seminarii, mese
rotunde, sesiuni de formare etc., pe teme de
prevenire a consumului de droguri, cu public
ţintă specific (profesori, psihopedagogi,
profesori diriginţi, părinţi, asistenţi medicali din
cadrul unităţilor şcolare etc).

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Șef birou
CRPECA
Timisoara

Decembrie
2014

3.

Dezvoltarea activităţilor de timp liber
(manifestări artistice, tehnice şi sportive)
desfăşurate în parteneriat cu palate şi cluburi
ale copiilor, în cluburi sportive şi tabere
şcolare

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Șef birou
CRPECA
Timisoara

Decembrie
2014

4.

Desfăşurarea anuală de campanii de
informare-educare –comunicare la nivel local
pentru marcarea Zilei Internaţionale de Luptă
împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de
Droguri, Zilei Mondiale fără Tutun şi a Zilei
Naţionale fără Tutun

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Șef birou
CRPECA
Timisoara

Decembrie
2014
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Obiectiv 4. Învăţământul şi educaţia pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile dezavantajate
Inspectoratul Școlar al
Inspector școlar
1.
Elaborarea manualelor şcolare în limbile
Județului Timiș
general
minorităţilor naţionale pentru învăţământul
obligatoriu şi stimularea elaborării şi/sau
traducerii de manuale pentru învăţământul
secundar superior

Trimestrial,
2014

2.

Dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari prin
care se asigură încurajarea participării
populaţiei rome la învăţământul obligatoriu

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

3.

Formarea iniţială şi continuă a cadrelor
didactice pentru învăţământul în limba
minorităţilor

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

4.

Asigurarea accesului fiecărui copil provenit
din rândul minorităţilor (inclusiv al populaţiei
rome) la educaţia de bază şi stimularea
participării acestora la niveluri superioare de
educaţie

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Consilii locale

Inspector școlar
general
Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

Obiectiv 5. Programe pentru educație
1. Direcție de acțiune: Șanse egale de acces la educație pentru fiecare copil din România
1.
Finalizarea până la finalul anului 2016 a
Inspectoratul Școlar al
Inspector școlar
programului de campusuri şcolare adaptate
Județului Timiș
general
nevoilor educaţionale specifice zonei

Trimestrial,
2014

2.

În fiecare comună va exista cel puţin o şcoală
la standarde europene, dotată cu mijloace
didactice moderne şi microbuze şcolare

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Consilii locale

Inspector școlar
general
Primar

Trimestrial,
2014

3.

Realizarea de noi locuri în grădiniţe şi creşe

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Consilii locale

Inspector școlar
general
Primar

Trimestrial,
2014

Inspector școlar
general

Trimestrial,
2014

Primar

Trimestrial,
2014

2. Direcție de acțiune: O școală inovativă
1.
Dezvoltarea creativităţii elevilor şi a capacităţii Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
lor de inovare, punerea accentului pe achiziţii
culturale, de cunoştinţe tehnologice, formarea
deprinderilor pentru o viaţă sănătoasă, pentru
sport, pentru mediu, în spiritul principiilor
democratice, cunoaşterea a cel puţin două
limbi străine
CAPITOLUL 7. ENERGIE
Obiectiv 1. Eficiența energetică și protecția mediului
1.
Construcția de noi instalații de cogenerare de
Primăria Municipiului
înaltă eficiență
Timișoara
2.

Reabilitarea, modernizarea sau înlocuirea
instalațiilor existente, pentru creșeterea
eficienței și reducerea impactului asupra
mediului

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Trimestrial,
2014

3.

Realizarea investiţiilor din domeniul protecţiei
mediului, în producerea energiei pe soluţii
clasice

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Trimestrial,
2014

4.

Utilizarea deşeurilor menajere şi industriale la
producerea de energie electrică şi termică

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Trimestrial,
2014

Obiectiv 2. Creșterea competitivității economice
1.
Dezvoltarea capacităţilor energetice din surse
regenerabile conform resurselor disponibile

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Trimestrial,
2014

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Trimestrial,
2014

2.

Reducerea pierderilor pe rețelele de transport
și distribuție
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CAPITOLUL 8. EXTERNE
Obiectivul 1. Creșterea și consolidarea profilului României în Uniunea Europeană și NATO și valorificarea cu mai
mare eficacitate a beneficiilor care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene
1. Direcţie de acţiune: Susținerea obiectivului aderării României la spațiul Schengen pe baza îndeplinirii
standardelor aquis-ului Schengen
Instituţia Prefectului - Judeţul
Prefect
2014, cu
1.
Elaborarea şi monitorizarea Planului de
Timiş
urmărire
acţiuni privind managementul integrat al
trimestrială
frontierei de stat, la nivelul judeţului Timiş pe
anul 2014
2. Direcţie de acţiune: Vor fi promovate în continuare măsurile de consolidare a capacităţii de protecţie a
frontierelor externe, inclusiv prin utilizarea misiunilor Frontex
1.
Creşterea nivelului de control şi de
Inspectoratul Teritorial al
Inspector șef
Permanent,
supraveghere a frontierei externe a UE prin
Poliţiei de Frontieră Timişoara
cu urmărire
finalizarea Sistemului Integrat de Securizare a
trimestrială
Frontierei
2.

Asigurarea desfăşurării în condiţii optime a
operaţiunilor comune organizate sub egida
Agenţiei FRONTEX

Inspectoratul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Timişoara

Obiectivul 2. Întărirea cooperării bilaterale cu statele din vecinătatea României
1. Direcţie de acţiune: Valorizarea la maximum a relațiilor cu statele vecine
Instituţia Prefectului - Judeţul
1.
Apărarea și promovarea activă a drepturilor
Timiş
persoanelor care aparțin minorităților /
comunităților românești din statele
vecinătatea României, în conformitatea strictă
cu standardele europene și, acolo unde este
aplicabil, cu respectarea criteriilor politice de
aderare la U.E.
2.

Activități desfășurate de Instituția Prefectului
Județul Timiș în relația cu reprezentanțele
consulare ale Serbiei, Ungariei, Bulgariei
precum și cu alte entități din aceste țări

Instituţia Prefectului - Judeţul
Timiş

Inspector șef

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Prefect

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Prefect

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Obiectivul 3. Consolidarea relației bilaterale cu Republica Moldova
1. Direcție de acțiune: Valorizarea caracterului special al relației cu Republica Moldova
1.
Activități derulate împreună cu Consulatul
Instituţia Prefectului - Judeţul Prefect
Onorific al Republicii Moldova la Timișoara Timiş
sau cu alte entități din această țară în vederea
valorizării caracterului special al originii, limbii,
culturii și istoriei comune

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Obiectivul 4. Consolidarea parteneriatelor pe care România le-a dezvoltate în ultimii ani și promovarea de noi
parteneriate
1. Direcție de acțiune: Fructificarea parteneriatelor României în plan bilateral și multilateral, precum și a altor relații
de importanță strategică
1.
Activități desfășurate de Instituția Prefectului
Instituţia Prefectului - Judeţul Prefect
Permanent,
Județul Timiș în relația cu reprezentanțele
Timiş
cu urmărire
consulare precum și cu alte entități din
trimestrială
Germania, Franța, Italia, Spania, Marea
Britanie, Polonia, Turcia, Canada
2.

Desfăşurarea activităţilor stipulate în
protocolul de cooperare transfrontalieră
încheiat între prefecturile districtelor Banatul
de Nord, Banatul Central şi Banatul de Sud
din Republica Serbia şi Instituţiile Prefectului
Judeţul Timiş şi Judeţul Caraş-Severin

Instituţia Prefectului - Judeţul
Timiş

Prefect

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Obiectivul 5. Dezvoltarea relațiilor tradiționale cu SUA, Federația Rusă, Israel, statele arabe precum și cu puterile
emergente din Asia, America Latină și Africa
1. Direcție de acțiune: Fructificarea relațiilor tradiționale
Instituţia Prefectului - Judeţul Prefect
Permanent,
1.
Activități desfășurate de Instituția Prefectului
Timiş
cu urmărire
Județul Timiș în relația cu reprezentanțele
trimestrială
consulare precum și cu alte entități din SUA,
Federația Rusă, Israel, statele arabe și cu
puterile emergente din Asia, America Latină
și Africa
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Obiectivul 6. Dezvoltarea relației cu alte state către care pot fi orientate interesele economice ale țării noastre
1. Direcție de acțiune: Întărirea dimensiunii economice prin semnalarea oportunităților de afaceri și atragerea de
investiții în județul Timiș
Instituţia Prefectului - Judeţul Prefect
Permanent,
1.
Acțiuni desfășurate de Instituția Prefectului
Timiş
cu urmărire
Județul Timiș în relația birourile comerciale
trimestrială
ale unor țări în județ și cluburile oamenilor
de afaceri străini din județul Timiș, precum și
cu alte entități din străinătate în acest
domeniu
Obiectivul 7. Concretizarea angajamentelor sectoriale fundamentate pe politicile europene prioritare la nivelul
județului Timiș
Instituţia Prefectului - Judeţul Prefect
Permanent,
1.
Identificarea şi eliminarea obstacolelor în
Timiş
cu urmărire
calea liberei circulaţii a serviciilor şi
trimestrială
persoanelor, existente în actele normative
adoptate la nivel local.
2.

Punerea în aplicare a Programului de
gestionare și respectiv, a programului integrat
de gestionare a calității aerului

Instituţia Prefectului - Judeţul
Timiş

Prefect

CAPITOLUL 9. FINANȚE
Obiectiv 1: Asigurarea stabilității macroeconomice și a sustenabilității datoriei publice
1. Direcție de acțiune: Combaterea criminalităţii economico-financiare
1.
Depistarea, combaterea fenomenului de
Administrația Județeană a
Director executiv
evaziune fiscală
Finanțelor Publice Timiş

Lunar, cu
urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

2.

Prevenirea și descoperirea ilegalităților și
actelor de corupție

Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3.

Asigurarea transparenței unui sistem de
monitorizare în cazul achizițiilor de bunuri și
servicii

Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

4.

Desfasurarea de actiuni de control pe
segmentul produselor accizabile in vederea
combaterii evaziunii fiscale inregistrate in
domeniul produselor energetice, alcool si
bauturi alcoolice, tutun, cafea

Direcția Regională Vamală
Timișoara
Birou Vamal de Interior Timiș

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Combaterea fenomenului de fraudă vamală
și fiscală

Direcția Regională Vamală
Timișoara

Director executiv

Birou Vamal de Interior Timiș

Director executiv

Intensificarea cooperarii Directiei Judetene
Vamale cu celelalte institutii competente
pentru culegerea si schimbul de informatii
in vederea depistarii si combaterii traficului
ilicit de bunuri dar si in domeniul accizelor

Direcția Regională Vamală
Timișoara
Birou Vamal de Interior Timiș

Director executiv

Controale operative / inopinate privind
verificarea / identificarea operatorilor
economici neautorizati, care desfasoara
activitati ilicite in domeniul produselor
accizabile

Birou Vamal de Interior Timiș

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

5.

6.

7.

Obiectiv 2: Creșterea calității finanțelor publice
1.
Creșterea capacității administrative a
instituțiilor de colectare a impozitelor și taxelor
2.

Intensificarea urmăririi execuției bugetului de
stat pentru toate sursele de venituri bugetare;
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Director executiv

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3.

4.

Realizarea Programului de colectare a
veniturilor la Bugetul Consolidat al Statului
Creșterea veniturilor suplimentare atrase la
Bugetul Statului, prin reducerea arieratelor
fiscale și masuri de control ulterior al
declaratiilor vamale de punere in libera
circulatie selectate pe culoarul verde de
vămuire

Direcția Regională Vamală
Timișoara
Birou Vamal de Interior Timiș

Director executiv

Direcția Regională Vamală
Timișoara
Birou Vamal de Interior Timiș

Director executiv

Director executiv

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială
Permanent,
cu urmărire
trimestrială

CAPITOLUL 10. FONDURI EUROPENE
Obiectivul 1. Îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene și buna administrare a acestora
1. Direcţie de acţiune: Măsuri pentru îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene
1.
Elaborarea şi monitorizarea Planului de
Instituţia Prefectului - Judeţul
Prefect
2014, cu
acţiuni privind accesarea fondurilor
Timiş
urmărire
structurale la nivel judeţean pe anul 2014.
trimestrială
2.

Monitorizarea proiectelor finanțate din
fonduri europene ale autorităților
administrației publice județene și locale, ale
structurilor subordonate acestora și altor
instituții publice (servicii publice
deconcentrate, universități, etc.)

Instituţia Prefectului - Judeţul
Timiş

Prefect

2014, cu
urmărire
lunară

3.

Organizarea de acţiuni de familiarizare a
opiniei publice, conform Planului de acţiuni
de informare şi comunicare pe tematică
europeană al judeţul Timiş pe anul 2014

Instituţia Prefectului - Judeţul
Timiş

Prefect

2014, cu
urmărire
trimestrială

Obiectivul 2. Planificarea dezvoltării regionale 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Vest
1. Direcţie de acţiune: Elaborarea Planului pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020 în cadrul Comitetului Regional
1.
Participarea la procesul de elaborare a
Instituţia Prefectului - Judeţul
Subprefect
2014
Planului pentru Dezvoltare Regională 2014 –
Timiş
2020 în cadrul Comitetului Regional
CAPITOLUL 11. INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMPETITIVITATE
Obiectiv 1: Stimularea competitivității industriei în România
1.
Îmbunătățirea competitivității produselor,
Camera de Comerț, Industrie
bazată pe diversificare și inovarea bazei
și Agricultură Timiș
industriale interne

Președinte

2014, cu
urmărire
trimestrială

Obiectiv 2. Creșterea exporturilor românești
1.
Promovarea produselor / serviciilor românești, Camera de Comerț, Industrie
la export
și Agricultură Timiș

Președinte

2014, cu
urmărire
trimestrială

CAPITOLUL 12. INTERNE
Obiectiv 1: Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea
patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor
1. Direcție de acțiune: Creşterea siguranţei civice în mediul urban şi rural prin combaterea criminalităţii stradale,
protejarea copiilor şi elevilor prin crearea unui climat de siguranţă în zona instituţiilor de învăţământ
1.
Creşterea siguranţei cetăţeanului prin
Inspectoratul de Poliţie al
Inspector şef
Permanent,
combaterea fenomenului infracţional stradal,
Judeţului Timiş
cu urmărire
precum şi prin creşterea siguranţei civice în
trimestrială
zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar
Inspectoratul de Jandarmi
Inspector șef
Judeţean
„General Moise Groza” Timiş
Primăria Municipiului
Timișoara – Direcția Poliție
Locală
Instituția Prefectului - Județul
Timiș
2.

Intervenţia rapidă la evenimentele sesizate de
cetăţeni prin "SNUAU 112" având la bază
principiul deplasării la faţa locului a echipajului
cel mai apropiat de locul faptei

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Timiş
Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean
„General Moise Groza” Timiş
Inspectoratul pentru Situaţii
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Director
Prefect

Inspector şef
Inspector șef
Inspector şef

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

de Urgenţă „Banat” al
Judeţului Timiş
3.

Reducerea infracţiunilor comise cu violenţă şi
a furturilor

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Timiş

Inspector şef

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

2. Direcţie de acţiune: Reducerea riscului rutier prin scăderea numărului accidentelor de circulaţie, în special a
celor soldate cu morţi şi răniţi grav.
1.
Acţiuni preventive educative în rândul
Inspectoratul de Poliţie al
Inspector şef
Permanent,
participanţilor la traficul rutier
Judeţului Timiş
cu urmărire
trimestrială
Obiectiv 2: Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei,
corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia
intereselor financiare ale uniunii europene
1.
Combaterea evaziunii fiscale şi a
Inspectoratul de Poliţie al
Inspector şef
Permanent,
contrabandei cu produse accizabile
Judeţului Timiş
cu urmărire
trimestrială
2.

Aplicarea cu fermitate a măsurilor asiguratorii
asupra bunurilor ce reprezintă produs al
infracţiunilor economice.

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Timiş

Inspector şef

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3.

Protecţia drepturilor de proprietate
intelectuală prin investigarea infracţionalităţii
specifice

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Timiş

Inspector şef

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

4.

Combaterea faptelor de corupţie date în
competenţa poliţiei

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Timiş

Inspector şef

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Obiectiv 3: Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti privind combaterea criminalităţii transfrontaliere, precum şi a
criminalităţii comise de cetăţenii români în străinătate
Inspectoratul Teritorial
Inspector şef
Permanent,
1.
Dezvoltarea cooperării inter-instituționale pe
al Poliţiei de Frontieră
cu urmărire
teritoriul național prin îmbunătățirea
Timişoara
trimestrială
schimbului de date și informații între
autoritățile naționale cu atribuții în gestionarea
aspectelor legate de circulația persoanelor și
combaterea criminalității transfrontaliere
2.

Prevenirea şi combaterea crimei organizate, a
traficului ilicit de droguri şi a celorlalte
substanţe interzise, elaborarea unei strategii
de prevenire şi combatere a criminalităţii în
cadrul căreia se vor stabili priorităţile şi rolul
autorităţilor statului, şcolii, familiei şi ale
societăţii civile pentru combaterea acestui
flagel

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Timiş

Inspector şef

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean
„General Moise Groza” Timiş
Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Inspector șef
Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Decembrie
2014

Obiectiv 4: Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor
structuri şi redirecţionarea din aparatul funcţionăresc către structurile operative
1. Direcție de acține: Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la
toate nivelurile şi în toate structurile
Inspectoratul de Poliţie al
Inspector șef
Permanent,
1.
Îmbunătăţirea activităţilor de identificare a
Judeţului Timiş
cu urmărire
factorilor de risc ce generează sau
trimestrială
favorizează corupţia (proceduri,
Inspectoratul de Jandarmi
Inspector șef
comportamente, posturi, persoane etc.) şi
Judeţean
dezvoltarea de mecanisme de intervenţie şi
„General Moise Groza” Timiş
de eliminare a acestora
Inspectoratul Teritorial
Inspector șef
al Poliţiei de Frontieră
Timişoara
2.

Efectuarea testelor de integritate, în domeniile
de activitate unde riscul de comitere a faptelor
de corupţie este ridicat

Inspectoratul Teritorial
al Poliţiei de Frontieră
Timişoara
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Inspector șef

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Obiectiv 5: Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează competenţele în domeniile ordinii şi
siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă și ale activităților instituției prefectului
1. Direcție de acțiune: Creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea
dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a cadrelor
1.
Achiziţionare echipamente specifice pentru Inspectoratul pentru Situaţii
Permanent,
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de Urgenţă „Banat” al
Inspector şef
cu urmărire
de intervenţie în situaţii de urgenţă
Judeţului Timiş
trimestrială
Inspectoratul de Jandarmi
Inspector șef
Judeţean
„General Moise Groza” Timiş
2.

Cursuri de pregătire profesională și
perfecționare a personalului din cadrul
inpectoratului

Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Banat” al
Judeţului Timiş

Inspector şef

2014, cu
urmărire
trimestrială

3.

Derularea unor activităţi de formare şi
pregătire profesională în domeniul reducerii
cererii şi ofertei de droguri a personalului cu
atribuţii în cadrul ordinii şi siguranţei publice

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Decembrie
2014

4.

Perfectarea parteneriatelor cu instituţiile
administraţiei publice locale care au atribuţii în
domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii
– semnarea protocoalelor de colaborare, în
baza cărora se derulează activităţi comune

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Decembrie
2014

Obiectiv 6: Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind pregătirea profesională,
creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului poliţistului, jandarmului, pompierului,
precum şi al celorlalţi funcţionari publici din structurile Ministerului Afacerilor Interne
1.
Formularea de propuneri către eşalonul
Inspectoratul de Poliţie al
Inspector şef
Permanent,
superior în scopul elaborării, promovării şi
Judeţului Timiş
cu urmărire
implementării unor politici şi programe privind
trimestrială
pregătirea profesională, creşterea calităţii
Inspectoratul de Jandarmi
Inspector șef
vieţii personalului
Judeţean
„General Moise Groza” Timiş
Inspectoratul Teritorial
Inspector șef
al Poliţiei de Frontieră
Timişoara
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Banat” al
Inspector şef
Judeţului Timiş
CAPITOLUL 13. MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv 1: Promovarea asistenţei tehnice de specialitate care să susţină activitatea de planificare şi executare a
proiectelor de infrastructură prioritare prin intermediul unor specialişti cu expertiză globală semnificativă
Domeniul feroviar
1.
Linie de cale ferată de mare viteză pe
Director regional
2014, cu
Sucursala Centrul Regional
Coridorul IV Paneuropean (Arad-Timişoaraurmărire
de Exploatare, Întreținere și
Caransebeş-Drobeta-Turnu Severin-Craiovatrimestrială
Reparații CF Timișoara
Calafat/Bucureşti)
CAPITOLUL 14. MEDIU
Obiectiv 1. Combaterea schimbărilor climatice
1. Direcție de acțiune: Elaborarea planurilor de acţiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Garda Naţională de Mediu Comisar şef
Permanent,
1.
Efectuarea de controale pentru verificarea
Comisariatul Judeţean Timiş
cu urmărire
modului de respectare a legislatiei in
trimestrială
domeniul GES conform HG 780/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare
2.

Actualizarea inventarului agenţilor economici,
care intră sub incidenta schemei incepand cu
anul 2013 în vederea realizarii INEGES 2013

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Director executiv

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

2. Direcție de acțiune: Sprijinirea autorităţilor locale pentru dezvoltarea unor strategii proprii privind combaterea
schimbărilor climatice la nivel local
1.
Efectuarea controalelor pentru verificarea
Garda Naţională de Mediu Comisar şef
Permanent, cu
respectarii plafoanelor de emisii SO2, NO2 și
Comisariatul Judeţean Timiş
urmărire
pulberi
trimestrială
2.

Efectuarea controalelor pentru verificarea

Garda Naţională de Mediu 17

Comisar şef

Permanent, cu

respectarii modului de implementare a
Regulamentului privind substantele care
depreciaza stratul de ozon

Comisariatul Judeţean Timiş

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

urmărire
trimestrială

3.

Actualizarea inventarului agenţilor economici
care desfăşoară activităţi cu substanţe care
depreciază stratul de ozon

Director executiv

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

4.

Implementarea Regulamentului (UE) nr.
601/2012 privind monitorizarea și raportarea
emisiilor de gaze cu efect de seră în
conformitate cu Directiva 2003/87/ ce

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

5.

Întocmirea ”Raportului de monitorizare
referitor la emissile de gaze cu efect de seră”
pentru instalațiile CT Timișoara Centru și CET
Timișoara Sud și elaborarea ”Raportului de
validare ” de către un organism acreditat
conform Ordinului 1768/2007

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3. Direcție de acțiune: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru îndeplinirea, până în 2020, a
angajamentelor asumate de România pentru implementarea pachetului "Energie - schimbări climatice"
Garda Naţională de Mediu Comisar şef
Permanent,
1.
Verificarea proiectelor publice şi private, care
cu urmărire
au ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu Comisariatul Judeţean Timiş
trimestrială
efect de seră (eficienţa energetică în sectorul
industrial, recuperarea gazului metan de la
depozitele de deşeuri, utilizarea surselor de
energie regenerabilă)
2.

Verificarea operatorilor care intră sub incidenţa Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş
prevederilor schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de
seră (ETS), în scopul conformării cu cerinţele
impuse de aceasta

Comisar şef

Obiectiv 2. Conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale
1. Direcție de acțiune: Planuri de management pentru ariile naturale protejate
1.
Supravegherea stării de conservare în ariile
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
naturale protejate la nivelul judeţului Timiş,
Mediului Timiş
conform legislaţiei în vigoare şi aplicarea
măsurilor minime de conservare.
Garda Naţională de Mediu Comisar şef
Comisariatul Judeţean Timiş
2.

Elaborarea, avizarea şi aprobarea planurilor
de management pentru ariile naturale
protejate pentru care APM Timiş deţine
custodia, ROSPA0095 Pădurea Macedonia şi
ROSPA0047 Hunedoara Timişană

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

2. Direcție de acțiune: Stabilirea metodologiilor de acordare a compensaţiilor pentru proprietarii şi concesionarii
de terenuri aflate în ariile naturale protejate
1.
Organizarea si participarea la comisiile de
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
Permanent,
atribuire în custodie a ariilor naturale protejate Mediului Timiş
cu urmărire
conform legislatiei in vigoare.
trimestrială
3. Direcție de acțiune: Stabilirea unui sistem unitar de management al speciilor strict protejate
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
1.
Completarea cu informaţii în bazele de date
Mediului Timiş
privind speciile de floră şi faună sălbatică şi
habitatele naturale de interes comunitar
existente în judeţul Timiş;
2.

Autorizarea activităţilor de
recoltare/capturare/achiziţie şi comercializare
a speciilor de floră şi faună sălbatică precum
şi a derogărilor acordate pentru speciile strict
protejate la nivelul judeţului Timiş

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
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Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială
Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Obiectiv 3. Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase
1. Direcție de acțiune: Accelerarea realizării sistemelor integrate de gestiune a deşeurilor, inclusiv prin
îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene
1.
Monitorizarea implementării Sistemului
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
Permanent,
Integrat de Gestionare a Deşeurilor
Mediului Timiş
cu urmărire
semestrială
Garda Naţională de Mediu Comisar şef
Comisariatul Judeţean Timiş
2.

Întocmirea şi raportarea periodică a evidenţei
gestiunii deşeurilor privind generarea,
stocarea, valorificarea şi eliminarea acestora,
în conformitate cu prevederile legale şi cu
prevederile procedurilor aplicabile

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2. Direcție de acțiune: Extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor
1.
Monitorizarea stadiului de realizare a
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor Mediului Timiş
la nivelul judeţului Timiş

Permanent,
cu urmărire
semestrială

Permanent,
cu urmărire
semestrială

2.

Menţinerea înregistrărilor cu privire la Situaţia
lunară privind Registrul de evidenţă a
deşeurilor colectate selectiv, în conformitate
cu Legea 132/2010

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Permanent,
cu urmărire
semestrială

3.

Sistem integrat de management al deşeurilor
în judeţul Timiş

Consiliul Judeţean Timiş

Preşedinte

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3. Direcție de acțiune: Creşterea cantităţii de deşeuri intrate în circuitul de reciclare
1.
Monitorizare fluxurilor de deşeuri intrate în
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
circuitele de reciclare/ valorificare/ recuperare Mediului Timiş
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş
2.

Întocmirea unui Plan de gestionare a
deşeurilor valorificabile, în vederea creşterii
gradului de valorificare a deşeurilor

Primăria Municipiului
Timișoara

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Comisar şef
Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

4. Direcție de acțiune: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul managementului chimicalelor
1.
Actualizarea inventarului agenţilor economici
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
Permanent,
care desfăşoară activităţi cu substanţe
Mediului Timiş
cu urmărire
chimice periculoase
anuală
2.

Întocmirea de contracte cu societăţi
specializate pentru eliminarea deşeurilor
nevalorificabile, în vederea reducerii stocurilor
de deşeuri

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Obiectiv 4. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării industriale
1. Direcție de acțiune: Prevenirea şi controlul poluării industriale
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
1.
Raportarea de către operatorii economici a
Mediului Timiş
investitiiilor pentru realizarea măsurilor
impuse în planurile de acțiuni a autorizațiilor
integrate de mediu pentru îndeplinirea
Garda Naţională de Mediu Comisar şef
angajamentelor stabilite în Tratatul de aderare Comisariatul Judeţean Timiş
a Romaniei la UE
2.

3.

Verificarea realizării măsurilor impuse în
vederea conformării instalațiilor IPPC

Actualizarea bazei de date referitoare la
evaluarea impactului asupra mediului a
proiectelor (EIA) şi a planurilor şi programelor
supuse evaluării de mediu (SEA)

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
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Director executiv
Comisar şef
Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială
Permanent,
cu urmărire
trimestrială

4.

5.

6.

7.

Asigurarea unei bune transparențe a
procesului de luare a deciziilor prin publicarea
pe site-ul agenției a acestora

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Realizarea şi urmărirea strictă a programului de Agenţia pentru Protecţia
monitorizare a calităţii aerului, nivelului de
Mediului Timiş
zgomot şi radioactivităţii mediului
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş
Monitorizarea activităţilor care au impact
asupra mediului conform: cerinţelor
Autorizaţiilor de mediu, cerinţelor Programelor
de măsurare/ monitorizare a aspectelor de
mediu identificate şi a cerinţelor legislative

Primăria Municipiului
Timișoara
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş

Implementarea Directivei 2010/75/UE privind
emisiile industriale, în vederea includerii IMA
aparţinând SC COLTERM în Planul Naţional
de Tranziţie pentru perioada 2016 - 2020

Primăria Municipiului
Timișoara
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş

Director executiv

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

Director executiv

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

Comisar şef
Primar
Comisar şef

Primar
Comisar şef

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

8.

Controlul integrat al poluării cu nutreți –
sistem management gunoi de grajd la nivelul
comunei Peciu Nou și Mașloc

Consiliul Judeţean Timiş

Preşedinte

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

9.

Amenajare perdele forestiere la Săcălaz și
Ghizela

Consiliul Judeţean Timiş

Preşedinte

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Obiectiv 5. Protecția solului și a subsolului
1. Direcție de acțiune: Reducerea suprafeţelor siturilor contaminate, reducerea efectelor de hazard geologic
natural şi antropic
1.
Actualizarea bazei de date cu situri
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
Permanent,
contaminate la nivelul judeţului Timiş
Mediului Timiş
cu urmărire
trimestrială
Obiectiv 6. Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul mediului
1.
Participări la instruiri pe diverse teme de
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
mediu
Mediului Timiş
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş
2.

3.

4.

Implementarea Programului anual de instruire
în domeniul managementului de mediu pentru
întreg personalul societăţii

Primăria Municipiului
Timișoara
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş

Monitorizarea performanţei de mediu conform
procedurilor Sistemului de Mangement
Integrat calitate-mediu-SSM implementat

Primăria Municipiului
Timișoara
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş

Îmbunătăţirea managementului Siturilor
Natura 2000 - „BE NATUR ”

Consiliul Judeţean Timiş

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Comisar şef
Primar
Comisar şef
Primar
Comisar şef
Preşedinte

Permanent,
cu urmărire
trimestrială
Permanent,
cu urmărire
trimestrială
Permanent,cu
urmărire
trimestrială

Obiectiv 7. Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor
cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul
1.
Conștientizarea cetăţenilor cu privire la
Agenţia pentru Protecţia
Director executiv
Permanent,
protecţia mediului
Mediului Timiş
cu urmărire
trimestrială
Administratia Bazinala de
Director
Apa Banat
Garda Naţională de Mediu Comisar şef
Comisariatul Judeţean Timiş
2.

Promovarea educaţiei ecologice, stabilirea
unui parteneriat cu Ministerul Educaţiei pentru

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
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Director executiv

Permanent,
cu urmărire

stabilirea de curricule specifice (concursuri,
excursii tematice, întâlniri cu specialiştii)

3.

4.

5.

Administratia Bazinala de
Apa Banat
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş

Director

Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale în
procesul de conștientizare a cetăţenilor cu
privire la protecţia mediului

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş

Director executiv

Asigurarea unei mai mari transparenţe a
procesului de luare a deciziei - participarea
activă a populaţiei în procedura de
reglementare

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
Administratia Bazinala de
Apa Banat

Dinamizarea comunicării cu societatea civilă
(comunicate de presă, conferinţe de presă,
interviuri)

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
Administratia Bazinala de
Apa Banat

Obiectiv 8. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul comunităţilor
1. Direcție de acțiune: Dezvoltarea durabilă a orașelor
Agenţia pentru Protecţia
1.
Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor
Mediului Timiş
autorităţilor administraţiei publice locale de a
asigura din terenul intravilan o suprafaţă de
spaţiu verde de minimum 26 m2/locuitor,
până la data de 31 decembrie 2013, conform
legislaţiei în vigoare
2.

Monitorizarea stadiului de implementare a
Planului Local de Acţiune pentru Mediu –
județul Timiş

Obiectiv 9. Achiziţii publice verzi
1.
Achiziție de hartie reciclată

2.

Aplicarea cerinţelor Procedurii operationale
privind elaborarea caietelor de sarcini şi
implementarea recomandărilor UE prin
includerea capitolului de „Cerinte privind
protectia mediului” în documentele de
achizitie pentru achiziţia de produse şi
servicii; constientizarea contractanţilor şi
subcontractanţilor privind ţinerea sub control a
aspectelor de mediu generate de activităţile
realizate

CAPITOLUL 15. MUNCĂ
Obiectiv 1: Ocuparea forţei de muncă
1.
Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă,
cu focalizare pe următoarele grupuri-ţintă:
tineri cu vârste între 15 şi 25 de ani; lucrători
cu vârsta între 50 şi 64 de ani; femei; lucrători
necalificaţi; persoane cu handicap; persoane
cu responsabilităţi familiale complexe;
minorităţi etnice, inclusiv minoritatea romă

trimestrială

Comisar şef

Comisar şef
Director executiv
Director
Director executiv
Director

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială
Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
semestrială

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
semestrială

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
semestrială

2.

Creşterea calificării şi, implicit, a productivităţii
muncii prin promovarea programelor de
formare profesională a salariaţilor, adaptate la
oportunităţile de dezvoltare economică

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
semestrială

3.

Susţinerea calificării adulţilor prin autorizarea
programele / furnizorilor de formare
profesională

Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

4..

Reducerea fenomenului muncii la negru şi
întărirea disciplinei fiscale concomitent cu

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiş
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Inspector șef

Permanent,
cu urmărire

semestrială

reducerea barierelor şi costurilor
administrative pentru angajator, cu până la
18%, prin crearea cardului de asigurat în
sistemul asigurărilor sociale - elementul de
bază al sistemului integrat unic de asigurări
sociale (ghişeu unic electronic), care va
creşte transparenţa informaţiilor personale
prin posibilitatea beneficiarului de a accesa
informaţiile privind asigurările sociale proprii,
dar şi a controlului din birou
Obiectiv 2: Pensii
1.
Eliminarea posibilităţii soluţionării diferite a
problematicii specifice. Respectarea
instrucţiunilor şi precizărilor CNPP

Casa Judeţeană de Pensii
Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
semestrială

3.

Simplificarea accesului beneficiarilor
sistemului public de pensii la informaţiile de
interes public prin publicarea acestora pe
pagina WEB a caselor teritoriale de pensii,
transmiterea de comunicate de presă.
Reflectarea în mass-media a preocupărilor
instituţiei.
Monitorizarea apariţiilor instituţiei în presa
locală şi centrală

Casa Judeţeană de Pensii
Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
semestrială

4.

Monitorizarea coerenţei datelor din bazele
centrale de asiguraţi şi de pensionari.
Eliminarea CNP-urilor eronate.

Casa Judeţeană de Pensii
Timiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
semestrială

Obiectiv 3. ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1. Direcție de acțiune: Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii și protecției sociale prin asigurarea unui
sistem de asistenţă socială bazat pe un mecanism instituţional de identificare, evaluare şi intervenţie pentru
toate cazurile de risc social.
Primăria Municipiului
Primar
2014, cu
1.
Crearea, în structura Direcţiei de Asistenţă
Timișoara
urmărire
Socială Comunitară, a unui compartiment
trimestrială
care să aibă atribuţii de identificare, evaluare
şi intervenţie pentru cazurile de risc social din
municipiul Timişoara
2.

Întreprinderea de acţiuni de identificare a
cazurilor de risc social din comunitate.

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

3.

Întreprinderea de măsuri de evaluare a
cazurilor sociale identificate pe raza
municipiului Timişoara

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

4.

Dispunerea de măsuri de îmbunătăţire a
situaţiei sociale a cazurilor identificate, prin
întocmirea de planuri de intervenţie şi
punerea în aplicare a acestora

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

5.

Asigurarea echilibrului socio-economic al
familiilor, persoanelor de vârsta a treia, al
persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor
aparţinătoare prin plata drepturilor
reprezentând beneficii de asistenţă socială

Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

6.

Susţinerea dezvoltării sistemului de servicii
sociale de la nivelul judeţului prin acreditarea
furnizorilor de servicii sociale pentru copii/
persoane cu dizabilităţi /alte servicii

Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

2. Direcție de acțiune: Protecția persoanelor vârstnice
1.
Conceperea, la nivel de municipiu, a unei noi
Primăria Municipiului
strategii privind persoanele vârstnice care
Timișoara
locuiesc în Timişoara, cu accent pus pe
servicii sociale de prevenţie şi servicii socio22

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

medicale acordate la domiciliu
2.

Menţinerea la capacitate a numărului
beneficiarilor în centrele de zi şi cluburi

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

3.

Identificarea domeniilor de interes pentru
persoanele vârstnice în ceea ce priveşte
activităţile, informarea acestora şi modificarea
celor existente în cadrul activității Comitetului
consultativ de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice a județului Timiș

Instituția Prefectului - Județul
Timiș

Subprefect

2014, cu
urmărire
trimestrială

4.

Implementarea unor noi servicii / activităţi
oferite vârstnicilor

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

5.

Consilierea şi informarea/îndrumarea
aparţinătorilor persoanelor diagnosticate cu
boala Alzheimer

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

6.

Implicarea comunităţii în problematica
persoanelor vârstnice prin continuarea şi
diversificarea unor acţiuni în comunitate.

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

7.

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă asigurate la
domiciliul persoanelor vârstnice și creşterea
calităţii vieţii şi prevenirea marginalizării şi
excluderii sociale

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

8.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor
vârstnice instituţionalizate prin creşterea
calităţii serviciilor oferite.

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

9.

Suţinerea dezvoltării sistemului de servicii
sociale pentru persoane vârstnice prin
acreditarea furnizorilor de servicii sociale
pentru persoane vârstnice

Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

3. Direcție de acțiune: Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi
Primăria Municipiului
1.
Implicarea activă a beneficiarilor şi
Timișoara
aparţinătorilor în ceea ce priveşte Programul
Personalizat de Intervenţie prin stabilirea de
obiective comune..

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

2.

Promovarea parteneriatelor cu organizaţii
nonguvernamentale care activează în
domeniul asistenţei sociale.

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

3.

Asigurarea unui spaţiu accesibilizat copiilor cu
dizabilităţi, dotat cu mobilier şi aparatură de
specialitate necesare beneficiarilor centrului
de zi (finalizarea lucrărilor de consolodare şi
modernizare a clădirii de pe str.Cornelia
Sălceanu, nr.17 – proiect finanţat din fonduri
europene).

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

4.

Continuarea implicării în realizarea de
proiecte cu tematici specifice domeniului de
activitate

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

5.

Dezvoltarea de programe educaţionalocupaţionale în centrul de zi în vederea
încurajării integrării sociale a copiilor cu
dizabilităţi

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

6.

Organizarea unor întâlniri de grup/ dezbateri
pe teme privind educaţia, recuperarea
psihomotorie şi integrarea socială a copiilor

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială
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cu dizabilităţi
7.

Implicarea copiilor cu dizabilităţi în diverse
activităţi sociale prin organizarea de vizite,
ieşiri în parcuri şi locuri de joacă, excursii cu
scopul socializării

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

8.

Crearea unei reţele de susţinere pentru copii
aflaţi în dificultate, prin implementarea a cât
mai multor factori din comunitate (familie,
instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea
problemelor acestora

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

9.

Promovarea activităţilor de voluntariat implicarea directă în activităţile cu copii

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

Primării

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

Obiectiv 4. PROTECȚIA FAMILIEI ȘI COPILULUI
1.
Furnizarea de servicii sociale pentru protecţia
drepturilor copilului (tip centru de zi şi
consiliere), precum şi creşterea calităţii
serviciilor oferite
2.

Asigurarea măsurilor de protecţie şi asistenţă
în conformitate cu nevoile particulare precum
şi în funcţie de situaţia familială şi socioeconomică ale persoanelor cu dizabilităţi prin
îmbunătăţirea serviciilor

Primării

3

Prevenirea erorii, fraudei şi corupţiei în
sistemul de acordare a beneficiilor de
asistenţă socială destinate protecţiei sociale a
familiei şi copilului prin efectuarea
campaniilor tematice de inspecţie socială şi
realizarea controalelor inopinate.

Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

4.

Intervenţii la nivelul famililor defavorizate în
scopul creşterii calităţii serviciilor oferite
copiilor aflaţi în dificultate

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Decembrie
2014

Instituția Prefectului - Județul
Timiș

Prefect

Permanent,
cu urmărire
lunară

Instituția Prefectului - Județul
Timiș
Organizațiile patronale din
cadrul Comisiei de Dialog
social

Prefect

2014, cu
urmărire
trimestrială

CAPITOLUL 16. DIALOG SOCIAL
1.
Continuarea la nivel instituţional a dialogului
social, prin implicarea partenerilor sociali
(sindicate, patronate, ONG-uri) în actul
decizional. Reluarea discuţiilor privind
aducerea de îmbunătăţiri legislative pe
următoarele domenii: sindicate, contracte
colective de muncă, conflicte de muncă,
patronate, funcţionari publici, inspecţia muncii,
codul muncii, societăţi comerciale ş.a.m.d.
2.

Realizarea de către organizațiile patronale a
unor studii de nevoi de personal calificat la
nivelul agenţilor economici şi utilizarea
rezultatelor acestor studii în proiectarea noilor
programe de studii

Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
CAPITOLUL 17. SĂNĂTATE
Obiectiv 1. Întărirea rolului sistemului de sănătate
1.
Continuarea şi îmbunătăţirea accesului
populaţiei la servicii medicale de urgenţă prin
consolidarea sistemului integrat

Obiectiv 2. Managementul sistemului de sănătate
1.
Elaborarea, finanţarea şi implementarea
programelor de screening pentru depistarea

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Timiş

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş
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Director executiv

Reprezentanții
organizațiilor
patronale din
cadrul comisiei
Inspector școlar
general

Director executiv
Presedinte Director General

Director executiv

2014, cu
urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire

trimestrială

precoce şi tratarea bolilor netransmisibile, cu
impact major asupra indicatorilor stării de
sănătate, cu prioritate pentru bolile
oncologice, cardiovasculare şi
cerebrovasculare
2.

Dezvoltarea unui Sistem Informatic Integrat în
Sistemul de Sănătate Publică (SIISSP) ca
suport pentru sistemul informaţional, care să
permită interoperabilitatea aplicaţiilor
informatice existente şi viitoare pe baza unei
arhitecturi integratoare, care să permită
utilizarea eficientă a informaţiilor în elaborarea
politicilor de sănătate şi managementul
sistemului

Obiectiv 3. Organizarea serviciilor de sănătate
1.
Creşterea accesului populaţiei la servicii de
sănătate de bază

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Timiş

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Timiş

Director executiv
Presedinte Director General

Director executiv
Presedinte Director General

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Dezvoltarea de centre de sănătate ambulatorii
multifuncţionale (specialităţi medicale;
specialităţi paraclinice/servicii de
imagistică/laborator/explorări funcţionale)

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Timiş

Director executiv

Implementarea şi monitorizarea de
instrumente care să asigure calitatea
serviciilor de sănătate/siguranţa pacienţilor

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Timiş

Director executiv

4.

Asigurarea unui sistem informaţional
performant pe plan orizontal şi vertical care să
integreze toate componentele sistemului
sanitar

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

5.

Acordarea asistenţei medicale, psihologice şi
sociale consumatorilor de droguri.

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Decembrie
2014

6.

Colectarea datelor cu referire la urgenţele
medicale, de la spitalele de pe raza judeţului
Timiş

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Decembrie
2014

Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Timiş

Presedinte Director General

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

2.

3.

Obiectiv 4. Finanțatea sistemului de sănătate
1.
Finantarea serviciilor medicale (plata pe DRG
în spitale, contractarea serviciilor medicale în
ambulatoriul clinic pe specialitati, a
competenței, a dotărilor cu aparatură
medicală etc.)

Presedinte Director General

Presedinte Director General

Permanent,
cu urmărire
trimestrială
Permanent,
cu urmărire
trimestrială

2.

Demersuri de atragerea de fonduri şi
parteneri în vederea realizării unei comunităţi
terapeutice, pe raza judeţului Timiş

Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Timiş

Presedinte Director General

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3.

Achiziţionarea echipamentelor specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă
şi pentru acordare a asistenţei medicale de
urgenţă, etapaII și III

Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară pentru
managementul situaţiilor de
urgenţă Timişoara

Director

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

4.

Modernizarea ambulatoriu de specialitate al
Spitalului Clinic Județean de Urgență
Timișoara

Consiliul Judeţean Timiş

Preşedinte

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

5.

Proiect “ Casa “

Consiliul Judeţean Timiş

Preşedinte

Permanent,
cu urmărire
trimestrială
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Obiectiv 5. INFRASTRUCTURĂ
1. Direcție de acțiune: Asigurarea de resurse financiare suplimentare din fonduri europene şi prin PPP, mai ales
aferente cadrului financiar multianual 2014-2020
1.
Reactualizarea documentaţiei şi reevaluarea
Direcţia de Sănătate Publică
Director executiv
Permanent,
demarării construcţiei spitalului regional de
a JudetuluiTimiş
cu urmărire
urgenţă Timișoara
trimestrială
2.

Dezvoltarea Spitalului Judeţean de Urgenţă
Timisoara, de interes strategic şi creşterea
competenţei acestuia; reabilitarea şi
dezvoltarea platformei de investigaţii
radiologice, laborator, activitate de cercetare

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3.

Finalizarea extinderii infrastructurii SMURD la
nivel județean (asigurarea de echipaje
SMURD la nivel rural pentru creşterea
operativităţii şi cu participarea autorităţilor
locale); menţinerea capacităţii de intervenţie
prin dotarea Serviciului de Ambulanţă Timiș şi
SMURD Timiș, conform programelor
multianuale de dotare

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

4.

Sprijinirea recondiţionarii şi dotării
ambulatoriilor de specialitate din spitale prin
programul POR, și alte programe comunitare,
programul cu Banca Mondială sau prin
finanţare de la Ministerul Sănătăţii

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

5.

Sprijinirea dezvoltării de investiţii private în
construcţia de spitale noi, prin asigurarea
consultantei, autorizare si acreditare

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

6.

Sprijinirea procesului de dotare cu
echipamente performante a unor domenii
precum oncologie, radioterapie

Direcţia de Sănătate Publică
a JudetuluiTimiş

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

7.

Iniţierea şi derularea unor studii şi cercetări
locale în scopul radiografierii situaţiei
consumului de droguri la nivelul judeţului
Timiş

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Decembrie
2014

Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

CAPITOLUL 18. TINERET ȘI SPORT
Obiectiv 1. TINERET
1. Direcție de acțiune: Educație
1.
Derularea de activități interculturale pentru
tineri, de educație nonformală derulate de
ONGT-uri în cadrul instituților educaționale:
mese rotunde, ateliere de lucru, servicii de
consiliere, activități de voluntariat, stagii,
cursuri, sesiuni de formare, seminarii, cluburi
de tineret
2.

Organizarea de campanii de promovare a
participării active a tinerilor în procesul
decizional; activități pentru creșterea și
dezvoltarea organizațională a ONGT din
Timiș

2. Direcție de acțiune: Integrarea pe piaţa muncii
1.
Desfășurarea de acțiuni care prevăd
creșterea angajabilității în rândul tinerilor,
consiliere și orientarea profesională,
promovarea antreprenoriatului și de
dezvoltare a abilităților antreprenoriale ale
tinerilor, formare profesională pentru tineri)
2.

Reducerea numărului de tineri delicvenți prin
oferirea de servicii specializate, accesul la
educație și formare continuă, asigurarea de
asistenţă psihologică pentru depăşirea
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obstacolelor din viaţă
3.

Promovarea voluntariatului ca mijloc alternativ
de dobândire a experienţei profesionale

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Decembrie
2014

Obiectiv 2. SPORT
1. Direcție de acțiune: Intensificarea măsurilor de supraveghere şi control a activităţii sportive a tuturor
structurilor sportive
Direcția Județeană pentru
Director executiv
Permanent,
1.
Lansarea, în cadrul competiţiilor sportive a
Sport și Tineret Timiș
cu urmărire
unor programe pentru promovarea
trimestrială
principiilor olimpismului, ale toleranţei şi
fairplay-ului, de prevenire a violenţei,
corupţiei şi dopajului în sport, combaterea
consumului de droguri, alcool, tutun
2.

Lărgirea posibilităţilor de integrare socială
pentru copii şi tineri cu dizabilităţi sau
proveniţi de la centre de plasament – în
vederea reducerii numărului de tineri aflaţi în
situaţii de risc (tineri instituţionalizaţi şi
consumatori de droguri)

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Decembrie
2014

2. Direcție de acțiune: Organizarea de campionate şcolare şi universitare în cel puţin 10 ramuri de sport
1.
Susţinerea desfăşurării din punct de vedere Direcția Județeană pentru
Director executiv
Permanent,
organizatoric, logistic şi financiar a activităţilor Sport și Tineret Timiș
cu urmărire
cuprinse în calendarul Sportiv Judeţean, pe
trimestrială
subprogramele Dezvoltarea sportului de
performanţă; Sportul pentru toţi; Dezvoltarea
Sportului Scolar
2.

Implicarea autorităţilor locale în programele
de infrastructură, pentru construirea de noi
baze sportive în judet, din resurse
guvernamentale sau prin Comisia Naţională
de Investiţii

Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș

Director executiv

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

3.

Derularea unor activităţi sportive şi artistice,
prin intermediul cărora se vor promova
alternativele sănătoase de petrecere a
timpului liber, fără droguri

Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Timişoara

Şef Birou
C.R.P.E.C.A.
Timişoara

Decembrie
2014

Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Timişoara

Director regional

2014, cu
urmărire
trimestrială

CAPITOLUL 19. TRANSPORTURI
Obiectiv 1. Infrastructura rutieră
1. Direcție de acțiune: Construcţia de autostrăzi
1.
Autostrada Arad – Timişoara
Autostrada Lugoj - Deva
drum de legătură
Autostrada Lugoj – Deva
Autostrada Timişoara – Lugoj
drum de legătură autostrada Arad - Timişoara

2. Direcție de acțiune: Şoselele de centură pentru oraşele aflate pe viitoare coridoare autostradale sau de drum
expres vor fi construite exclusiv în profil rutier rapid
1.
Varianta de ocolire a municipiului Timişoara Direcţia Regională de
Director regional
2014, cu
între DN 69 - DN 6 - DN 59A - DJ 591
Drumuri şi Poduri Timişoara
urmărire
trimestrială
2.

Varianta de ocolire a oraşului Deta pe relaţia
DN 58B - DN 59

Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Timişoara

Director regional

2014, cu
urmărire
trimestrială

4.

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii
rutiere de drumuri județene

Consiliul Județean Timiș

Președinte

2014, cu
urmărire
trimestrială

Sucursala Centrul Regional
de Exploatare Intretinere și
Reparatii Cf Timisoara

Director

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Obiectiv 2. Infrastructura feroviară
1.
Modernizarea Gării de Nord din Timişoara

27

2.

Eliminarea punctelor periculoase de pe calea
ferată

Obiectiv 3. Transportul feroviar de marfă
1.
Centrul Intermodal Regional de Transport
Marfă Timişoara- Remetea Mare - Studiu de
Fezabilitate
Obiectiv 4. Transportul aerian
1.
Dezvoltarea/modernizarea reţelei
aeroportuare regionale şi stimularea zborurilor
point-to-point locale şi regionale
Aeroportul "Traian Vuia" Timişoara - legătura
cu zona vestică
2.

Realizarea unui terminal intermodal care să
asigure conexiunea între 3 tipuri de transport :
aerian – rutier – feroviar în vederea creşterii
mobilităţii pasagerilor şi a mărfurilor

Sucursala Centrul Regional
de Exploatare Intretinere și
Reparatii Cf Timisoara

Director

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Sucursala Centrul Regional
de Exploatare Intretinere și
Reparatii Cf Timisoara

Director

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Aeroportul Timișoara
”Traian Vuia”

Director general

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Aeroportul Timișoara
”Traian Vuia”

Director general

Permanent,
cu urmărire
trimestrială

CAPITOLUL 20. TURISM, IMM ȘI MEDIUL DE AFACERI
Obiectiv 1. TURISM
Primăria Municipiului Timișoara Primar
1.
Cooperarea cu infocentre similare din țară și
strănatăte pentru dezvoltarea unei rețele de
centre de informare turistică în principalele
zone turistice
2.

Primăria Municipiului Timișoara Primar
Promovarea turismului cultural în municipiul
Timișoara prin informarea cu privire la atracțiile
municipiului Timișoara, elaborarea și
distribuirea de materiale informative și
participarea la evenimente și târguri de turism

Obiectiv 2. IMM
1.
Sprijinirea agenţilor economici, persoane fizice Oficiul Teritorial pentru IMM şi
sau juridice autorizate care desfăşoară
Cooperatie Timişoara
activităţi de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă

2014, cu
urmărire
trimestrială
2014, cu
urmărire
trimestrială

Șef Oficiu

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

2.

Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii Oficiul Teritorial pentru IMM şi
Cooperatie Timişoara
industrii din județul Timiș, a întăririi clasei de
mici meşteşugari, care îşi desfăşoară
activitatea individual sau organizat prin
intermediul asociaţiilor sau a altor organizaţii,
în special în localităţile rurale dar şi în cele
urbane, protejarea meseriilor care presupun un
număr mare de operaţii executate manual şi
relansarea serviciilor şi a produselor obţinute
de aceştia, în special al celor cu specific
tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi
artizanat, precum şi promovarea acestor
produse şi servicii pe pieţele naţionale şi
internaţionale

Șef Oficiu

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

3.

Oficiul Teritorial pentru IMM şi
Promovarea unui sistem formativ care să
Cooperatie Timişoara
faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de
învăţământ şi piaţa forţei de muncă, precum şi
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale
tinerilor în scopul implicării acestora în structuri
economice private START.
Stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor
prin dezvoltarea unor noi politici publice
necesare pentru relansarea economiei
României, prin reducerea şomajului şi
asigurarea unor condiţii mai bune pentru
participarea tinerilor la viaţa economică
Programul pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către

Șef Oficiu

Permanent, cu
urmărire
trimestrială
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întreprinzătorii tineri
4.

5.

Oficiul Teritorial pentru IMM şi
Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul
Cooperatie Timişoara
femeilor manager din sectorul IMM prin
promovarea unui sistem formativ care să
faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de
muncă şi dezvoltarea aptitudinilor
antreprenoriale ale acestora în scopul implicării
lor în structuri economice private, în contextul
problemelor legate de menţinerea echilibrului
dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi
a prejudecăţilor existente la nivel local

Șef Oficiu

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

Oficiul Teritorial pentru IMM şi
Cooperatie Timişoara

Șef Oficiu

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

Oficiul Teritorial pentru IMM şi
Cooperatie Timişoara

Șef Oficiu

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

Dezvoltarea și susținerea investițiilor, crearea
și menținerea locurilor de muncă in vederea
subventionarii dobânzii pentru credite pe
termen scurt.
Programul Mihail Kogalniceanu pentru
întreprinde mici şi mijlocii

Obiectiv 3. MEDIUL DE AFACERI
1.
Stimularea mediului de afaceri prin acordarea
de fonduri nerambursabile: Înfiinţarea şi
dezvoltarea de incubatoare tehnologice şi de
afaceri

Primăria Municipiului
Timișoara

Primar

2014, cu
urmărire
trimestrială

2.

Crearea unui mediu de afaceri competititv prin
inițierea și gestionarea proiectelor privind
stimularea dezvoltării economice locale,
atragerea de noi investiții în Parcul Industrial
Freidorf și acordarea de asistență pentru
potențiali investitori

3.

Acordarea de ajutoare de minimis pentru
investiţiile realizate de întreprinderile mici şi
mijlocii, denumite în continuare IMM-uri.
H.G. nr. 274 /2013 privind acordarea
ajutoarelor de minimis pentru investiţiile
realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

Oficiul Teritorial pentru IMM şi
Cooperatie Timişoara

Sef Oficiu

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

4.

Programul UNCTAD/EMPRETEC — România Oficiul Teritorial pentru IMM şi
Cooperatie Timişoara
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii este un program de încurajare şi
de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Sef Oficiu

Permanent, cu
urmărire
trimestrială

Program branduri sectoriale , subsectoriale si
de produse, organizare targ septembrie 2014

Sef Oficiu

Permanent, cu
urmărire
trimestrială
Permanent,
cu urmărire
trimestrială

Oficiul Teritorial pentru IMM şi
Cooperatie Timişoara

5.

Centrul judeţean multifuncţional pentru
susţinerea afacerilor Timişoara

Consiliul Judeţean Timiş

Preşedinte

6.

Sprijinirea IMM prin dezvoltarea infrastructurii
de e-business în judeţul Timiş şi districtul
sârbesc vecin

ADETIM

Director
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Permanent,
cu urmărire
trimestrială

