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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 2016 LA NIVELUL JUDEŢULUI TIMIŞ
Nr.
crt.

Direcţii de acţiune şi măsuri
propuse

Acţiuni

Indicator de performanţă

Termen de
realizare

Responsabil

CAPITOLUL 1. DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII

1.

Deblocarea şi finanţarea prin fonduri
structurale a marilor proiecte de
infrastructură de transport (rutier,
feroviar, aerian), reabilitarea şi
dezvoltarea sistemelor de irigaţii, a
infrastructurii de transport gaze,
electricitate şi realizarea
interconectării cu reţelele europene

Demarări de lucrări de autostrăzi în judeţul
Timiş

Nr. km

31.12.2016

Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri
Timişoara

Program de construcţie a variantelor de ocolire
a oraşelor, şosele de centură

Nr. programe

31.12.2016

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii
rutiere de drumuri județene

Nr. km

Consiliu Judeţean Timiş Direcţia pentru
Administrarea Drumurilor şi
Podurilor Judeţene Timiş

31.12.2016

Director
Sucursala Regionala de
Căi Ferate Timisoara

Nr. acţiuni de modernizare

31.12.2016

Nr. lucrări

31.12.2016

Director general
Aeroportul Timișoara
”Traian Vuia”
Director
Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare
Filiala Teritorială de
Îmbunătăţiri Funciare Timiş
- Mureş Inferior
Director
S.C. ENEL DISTRIBUŢIE
BANAT S.A.

Nr. lucrări investiţii

Lucrări de investiţii pe sectoare de drum din
judeţul Timiş
Program de modernizare şi informatizare a
sistemului feroviar
Modernizarea Gării de Nord din Timişoara

Nr. activităţi de modernizare

Eliminarea punctelor periculoase de pe calea
ferată
Dezvoltarea/modernizarea reţelei aeroportuare
regionale şi stimularea zborurilor point-to-point
locale şi regionale
Extinderea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
pentru realizarea lucrărilor de desecare

Reducerea pierderilor pe reţelele de transport şi
distribuţie pentru creşterea competitivităţii
Extindere sisteme monitorizare
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Puncte periculoase

Nr. abonaţi

31.12.2016

Înlocuire conducte, branşamente în judeţ

Nr. acţiuni realizate

31.12.2016

Extinderea accesului cetățenilor la informațiile de interes local
1.

2.

3.

4.

5

E ON DISTRIBUŢIE
ROMÂNIA S.A.

Postarea pe site-ul instituţiei a
oportunităţilor de finanţare active din
fondurile structurale, adresate
instituţiilor administraţiei publice,
organizaţiilor neguvernamentale şi
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM).
Postarea pe site a Buletinului de
Afaceri Europene al Instituţiei
Prefectului-Judeţul Timiş

Actualizarea site-ului cu informații referitoare la
oportunități de finanțare

Număr de informații postate

anual

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

Postarea Buletinului de Afaceri Europene al
Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş

Număr de buletine postate

lunar

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

Postarea pe site-ul Instituţiei
Prefectului-judeţul Timiş şi
transmiterea către toate serviciile
publice deconcentrate şi primării a
informaţiilor privind noutăţile
legislative comunitare
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
Postarea pe site a Buletinului de
Informare și comunicare al Instituţiei
Prefectului-Judeţul Timiş

Postarea informaţiilor privind noutăţile legislative
comunitare

Număr de informații postate

lunar

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

Actualizarea paginii de Facebook a Instituţiei

Număr de informații postate

lunar

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

Postarea Buletinului de Informare și comunicare
al Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş

Număr de buletine postate

lunar

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

31.12.2016

Şef Administraţie
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice
Timiş

CAPITOLUL 2. FISCALITATE

1.

Îmbunătăţirea gradului de colectare a
veniturilor la bugetul de stat prin
încurajarea conformării voluntare,
modernizarea, profesionalizarea şi
descentralizarea administraţiilor
fiscale. Îmbunătăţirea activităţii ANAF
în vederea continuării creşterii
veniturilor la buget prin ameliorarea
colectării taxelor şi impozitelor.
Finalizarea implementării proiectului
Băncii Mondiale de restructurare şi
reformare a activităţii administraţiei
fiscale

Creşterea colectării veniturilor bugetare

Sume atrase suplimentare la bugetul de stat
consolidat

Prevenirea și descoperirea ilegalităților și actelor
de corupție

Nr. măsuri preventive anticoruptie precum şi
indicatorii de evaluare

Actiuni de control pe segmentul produselor
accizabile în vederea combaterii evaziunii
fiscale înregistrate în domeniul produselor
energetice, alcool și băuturi alcoolice, tutun,
cafea

Nr. acţiuni de control
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31.12.2016

31.12.2016

Şef Administraţie
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice
Timiş
Director
Direcţia Regională Vamală
Timişoara

Cresterea veniturilor suplimentare atrase la
bugetul statului, prin reducerea arieratelor
fiscale si măsuri de control ulterior al declaratiilor
vamale de punere în liberă circulatie, selectate
pe culoarul verde de vămuire

Nr. acţiuni de control

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

Nr. acţiuni de control

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

Realizarea Programului de colectare a
veniturilor la Bugetul Consolidat al Statului

Nr. acţiuni de control

Baza de date

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Director
Direcţia Regională Vamală
Timişoara
Director
Birou Vamal de Interior
Timiş
Director
Direcţia Regională Vamală
Timişoara
Director
Birou Vamal de Interior
Timiş
Director
Direcţia Regională Vamală
Timişoara
Director
Birou Vamal de Interior
Timiş
Director
Direcţia Regională Vamală
Timişoara
Director
Birou Vamal de Interior
Timiş

CAPITOLUL 3. CREŞTEREA SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI

1.
Creşterea nivelului de securitate
personală a cetăţeanului prin
îmbunătăţirea siguranţei în spaţiile
publice, creşterea siguranţei în şcoli,
a managementului şi capacităţii de
intervenţie a ISU

Derularea de acţiuni punctuale destinate
prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale şi în
mijloacele de transport
Îmbunătăţirea timpului de reacţie la evenimentele
sesizate prin S.N.U.A.U. 112 şi prin aplicarea
sistemului integrat de patrulări poliţie jandarmerie - poliţie de frontieră - poliţie locală,
atât în mediul urban, cât şi în cel rural;

Nr. acţiuni
Nr. evenimente

31.12.2016
31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş
Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş
Inspector şef
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Banat” al
Judeţului Timiş
Inspector şef
Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean
„General Moise Groza”

6

Îmbunătăţirea colaborării cu efectivele de ordine
publică în organizarea de acţiuni punctuale
pentru combaterea infracţiunilor comise în stradă

2.

Combaterea migraţiei ilegale

3.

Combaterea criminalităţii
transfrontaliere

4.

5.

Reducerea victimizării cetăţenilor în
accidente de circulaţie

Asigurarea şi dezvoltarea unui climat
de legalitate a mediului de afaceri

Nr. acţiuni

Gestionarea eficientă a activităţilor specifice
pentru identificarea, prevenirea şi combaterea
trecerilor şi tentativelor de trecere ilegală a
frontierei de stat
Dezvoltarea cooperării inter-instituționale prin
îmbunătățirea schimbului de date și informații
între autoritățile naționale cu atribuții în
gestionarea aspectelor legate de circulația
persoanelor și combaterea criminalității
transfrontaliere
Intensificarea activităţilor informativ-operative
pentru identificarea persoanelor predispuse la
comiterea de infracţiuni

Număr evenimente de trecere şi tentative de
trecere ilegală:
Număr persoane depistate:

31.12.2016

31.12.2016

Număr acţiuni:
Număr misiuni:

31.12.2016

Număr acţiuni:
Număr infracţiuni constatate:

31.12.2016

Combaterea evaziunii fiscale, a infracţiunilor care
se comit cu produse supuse accizării,
contrabandei, drepturilor de autor şi contrafacerii
de mărfuri
Executarea zilnică de acţiuni punctuale pe
cauzele generatoare de accidente

Număr infracţiuni constatate:

31.12.2016

Nr. acţiuni

31.12.2016

Concentrarea activităţilor preventiv-educative pe
categoriile vulnerabile de participanţi la trafic sau
cu comportament riscant (motociclişti, biciclişti)
Distribuirea de materiale tipărite, cu caracter
preventiv

Nr. activităţi

31.12.2016

Nr. materiale tipărite

31.12.2016

Descoperirea şi cercetarea infracţiunilor comise
în zona economiei subterane, a infracţiunilor
care se comit cu produse supuse accizării, a
ilegalităţilor care se comit în domeniul drepturilor
de autor, proprietăţii intelectuale şi a
contrafacerilor, a nerespectării legalităţii în sfera
atragerii şi folosirii fondurilor europene

Nr. infracţiuni

31.12.2016
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Timiş
Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş
Inspector şef
Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean
„General Moise Groza”
Timiş
Inspector şef
Inspectoratul
Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Timişoara
Inspector şef
Inspectoratul
Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Timişoara
Inspector şef
Inspectoratul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră
Timişoara
Inspector şef
Inspectoratul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră
Timişoara
Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş
Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş
Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş
Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş

6.

Îmbunătăţirea activităţii pe linie de
investigaţii criminale

Monitorizarea în continuare, a grupărilor
infracţionale, în vederea documentării activităţilor
infracţionale şi destructurării acestora
Soluţionarea cu celeritate a dosarelor penale cu
A.N. privind marea violenţă şi cele împotriva
patrimoniului, precum şi implementarea în bazele
de date şi monitorizarea cetăţenilor din judeţul
Timiş semnalaţi că au comis infracţiuni în
străinătate

Nr. acţiuni

31.12.2016

Nr. dosare şi nr. dosare soluţionate

31.12.2016

Fundamentarea corectă a planului de şcolarizare
pe baza cererii pieţei muncii corelată cu
populaţia şcolară
Corelarea învățământului profesional și tehnic,
cu cerințele agenților economici

Plan şcolarizare

31.12.2016

Nr. de clase înfiinţate

31.12.2016

Extinderea activităţilor extraşcolare şi
diversificarea ofertei de activităţi curricular în
cluburile şi palatul copiilor
Formarea continua a cadrelor didactice, în
funcţie de nevoile înregistrate în sistem

Nr. activităţi extrascolare

31.12.2016

Nr. cursuri formare

31.12.2016

Dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate /
internship

Nr. stagii de practică

31.12.2016

Elaborarea manualelor şcolare în limbile
minorităţilor naţionale pentru învăţământul
obligatoriu şi stimularea elaborării şi/sau
traducerii de manuale pentru învăţământul
secundar superior
Dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari prin care
se asigură încurajarea participării populaţiei
rome la învăţământul obligatoriu
Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice
pentru învăţământul în limba minorităţilor

Nr. manuale şcolare

31.12.2016

Nr. mediatori şcolari

31.12.2016

Nr. cursuri formare

31.12.2015

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
Finalizarea până la finalul anului 2016 a
programului de campusuri şcolare adaptate
nevoilor educaţionale specifice zonei

Nr. participări la cursuri

31.12.2015

Nr. campusuri universitare

31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş
Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş

CAPITOULUL 4. EDUCAŢIE

1.

2.

3.

Formare iniţială a tinerilor şi a adulţilor

Asigurarea condiţiilor optime de
învăţământ pentru minorităţile
naţionale şi grupurile dezavantajate

Programe de investiţii în infrastructura
şcolară

8

Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

4.

5.

6.

Formarea continuă a cadrelor
didactice

Derularea unor activităţi informative şi
interactive de prevenire a consumului
illicit de droguri, ai căror beneficiari
vor fi studenţi şi elevi din judeţul Timiş

Creşterea performanţei programelor
de formare

În fiecare comună va exista cel puţin o şcoală la
standarde europene, dotată cu mijloace didactice
moderne şi microbuze şcolare
Realizarea de noi locuri în grădiniţe şi creşe
Dezvoltarea creativităţii elevilor şi a capacităţii 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
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).
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

Nr. şcoli renovate / grădiniţe / creşe

31.12.2016

Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Nr. cursuri

31.12.2016

Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

Nr. cursuri

31.12.2016

Nr. activităţi

31.12.2016

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

Nr. camapanii

31.12.2016

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

Nr. programe de formare profesională

31.12.2016

Şef birou CRPECA
Timisoara
Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Timişoara
Şef birou CRPECA
Timisoara
Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Timişoara
Şef birou CRPECA
Timisoara
Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Timişoara
Inspector școlar general
Inspectoratul Școlar al
Județului Timiș

CAPITOLUL 5. SĂNĂTATE

1.

Creşterea accesului populaţiei la
servicii de sănătate de bază

Creşterea accesului populaţiei la servicii de
sănătate de bază
Reducerea migratiei medicale si a deficitului de
personal, pregatirea rezidentilor
Cresterea accesului populatiei la servicii de
sanatate de baza (pachet de servicii de sanatate
de baza, pentru toti cetatenii - asigurati si
neasigurati - pachet care va cuprinde domeniile:
urgenta, preventie programe nationale de
sanatate)
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Nr. servicii

31.12.2016

Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş

Nr. servicii

31.12.2016

Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş

2.

3.

Continuarea şi îmbunătăţirea accesului
populaţiei la servicii medicale de urgenţă prin
consolidarea sistemului integrat
UPU - SMURD
Reţeaua judeţeană - centrele de permanenţă

Nr. servicii medicale

31.12.2016

Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
(programe nationale de sanatate, campanii de
vaccinare,etc)

Nr. programe / campanii de vaccinare

31.12.2016

Dezvoltarea de centre de sănătate ambulatorii
multifuncţionale (specialităţi medicale; specialităţi
paraclinice / servicii de imagistică / laborator /
explorări funcţionale) pentru contractatrea
serviciilor medicale in vederea asigurarii
populatiei la servicii medicale diversificate in timp
scurt

Nr. centre de sănătate

31.12.2016

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

Nr. servicii medicale

Finantarea serviciilor medicale (plata pe DRG in
spitale, contractarea serviciilor medicale in
ambulatoriul clinic pe specialitati, a competentei,
a dotarilor cu aparatura medicala etc.)
Asigurarea unui sistem informaţional performant
pe plan orizontal şi vertical care să integreze
toate componentele sistemului sanitar
Diminuare inegalitatilor in ceea ce priveste
accesul la utilizarea consultatiilor si serviciilor
medicale (zone defavorizate) prin asigurarea de
conditii suplimentare/ motivante, in vederea
instalarii de cabinete medicale in zonele
defavorizate
Cresterea ponderii interventiilor preventive,
asistentei medicale primare, asistentei
ambulatorii de specialitate si ingrijirilor la
domiciliu

Nr. servicii medicale

Nr. centre pemanenţă

Întărirea rolului sistemului de sănătate

Organizarea serviciilor de sănătate
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31.12.2016

Baza de date

31.12.2016

Nr. servicii medicale

31.12.2016

Nr. servicii asistenţă

31.12.2016

Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş
Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş
Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş
Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş
Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş
Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş
Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş
Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş
Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş
Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş

4.

5.

Managementul sistemului de sănătate

Finanatarea sistemului de sanatate

Elaborarea, finanţarea şi implementarea
programelor de screening pentru depistarea
precoce şi tratarea bolilor netransmisibile, cu
impact major asupra indicatorilor stării de
sănătate, cu prioritate pentru bolile oncologice,
cardiovasculare şi cerebro vasculare
Programele de sanatate finantate de MS

Nr. programe

31.12.2016

Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş

Dezvoltarea unui Sistem Informatic Integrat în
Sistemul de Sănătate Publică (SIISSP) ca suport
pentru interoperabilitatea aplicaţiilor informatice
existente, care să permită utilizarea eficientă a
informaţiilor în elaborarea politicilor de sănătate
şi managementul sistemului
Implementarea programului SMIS 37665
Facilitarea accesului populatiei la servicii
medicale pe tot cuprinsul judetului (contractarea
echilibrata de servicii medicale in ambulatoriile
de specialitate din mediul urban)
Institutul de Oncologie Timisoara

Baza de date

31.12.2016

Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş

Nr. servicii medicale

31.12.2016

Nr. lucrări

31.12.2016

Dezvoltarea Spitalului Judeţean de Urgenţă
Timisoara, de interes strategic şi creşterea
competenţei acestuia; reabilitarea şi dezvoltarea
platformei de investigaţii radiologice, laborator,
activitate de cercetare
Reabilitarea si extinderea Spitalului Clinic de
Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara
Extinderea infrastructurii SMURD la nivel
judetean (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
Sprijinirea reabilitarii 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
Sprijinirea dezvoltării de investiţii private în
construcţia de spitale noi, prin asigurarea
consultantei, autorizare si acreditare
Sprijinirea procesului de dotare cu echipamente
performante a unor domenii prioritare si de inalta
performanta

Nr. lucrări

31.12.2016

Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş
Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş
Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş

Nr. lucrări

31.12.2016

Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş

Dotări şi programe

31.12.2016

Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş

Construcţii noi

31.12.2016

Dotări echipamente

31.12.2016

Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş
Director executiv
Direcţia de Sănătate
Publică a JudetuluiTimiş
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Coordonarea ingrijirilor de sanatate prin
asigurarea unor trasee optime pentru pacienti,
pe categorii de afectiuni

Baza de date

31.12.2016

Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş
Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş
Preşedinte
Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate
Timiş

Redefinirea sistemului informational pentru a
exclude redundantele si a asigura validitatea si
calitatea datelor

Baza de date

31.12.2016

Gestionarea judicioasa a fondurilor pentru
asistenta medicala primara, asistenta
spitaliceasca si a asistentei cu medicamente
compensate si gratuite in ambulator, in vederea
finantarii corespunzatoare a furnizorilor de
servicii medicale si a furnizorilor de medicamente
in sensul ameliorarii nivelului si calitatii serviciilor
medicale precum si revizuirea sistemului de
finanţare şi implementarea unui control riguros al
cheltuielilor in aceasta directie

Sume alocate din fonduri

31.12.2016

Acordarea de consiliere şi sprijin specific,
asociaţiilor de fermieri şi fermierilor, celor care
doresc sa intocmeasca documentatiile pentru
agricultura, tinerilor fermieri
Consilierea fermierilor cu privire la noile
reglementări naţionale şi ale U.E. cu privire la
prevenirea şi combaterea bolilor/dăunătorilor
precum şi la atestarea fermierilor şi utilajelor
implicate în activităţi de protecţia plantelor.

Nr. acţiuni de consiliere

31.12.2016

Director executiv
Direcția pentru Agricultură
Județeană Timiș

Nr. acţiuni de consiliere

31.12.2016

Director executiv
Direcția pentru Agricultură
Județeană Timiș

Consilierea, promovarea, în rândul fermierilor
sau asociaţii ale acestora pentru înfiinţarea de
depozite pentru legume fructe, cât şi necesitatea
procesării ( cel puţin primare ) a acestora
Organizarea de expoziţii, work-shopuri, câmpuri
demonstrative, întâlniri de lucru în câmp implementarea politicilor agricole pentru produse
tradiţionale, agricultura ecologică şi produse
autohtone agricole
Monitorizarea impactului nefavorabil al
modificărilor climatice asupra culturilor agricole şi
propuneri de prevenire, în limita posibilităţilor
pentru reducerea impactului negativ asupra
cantităţii şi calităţii producţiei agricole
(promovarea modificărilor tehnologiilor cadru,
promovarea altor sortimente de soiuri şi hibrizi,

Nr. acţiuni de consiliere

31.12.2016

Director executiv
Direcția pentru Agricultură
Județeană Timiș

Nr. expoziţii, work-shopuri, câmpuri
demonstrative, întâlniri de lucru

31.12.2016

Director executiv
Direcția pentru Agricultură
Județeană Timiș

Nr. acţiuni

31.12.2016

Director executiv
Direcția pentru Agricultură
Județeană Timiș

CAPITOLUL 6. AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT

1.

Identificarea de măsuri menite să
conducă la dezvoltarea rolului
economic al organizaţiilor asociative
din agricultură
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promovarea şi gândirea unor sisteme noi de
irigare-desecare-protecţia plantelor, etc ).
Menţinerea permanentă a evidenţei şi a
contactului cu agricultorii, conform legislaţiei
sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, în primul rând prin personalul
angajat sau contractual (prestări servicii sanitare
veterinare) şi derularea periodică de instruiri şi
informări în domeniu; asigurarea serviciilor
sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, la cel mai înalt nivel, conform
legislaţiei şi resurselor existente
Asigurarea punerii în aplicare a politicii şi
programului Guvernului în domeniul producerii,
controlului calităţii şi comercializării seminţelor şi
materialului săditor, în vederea creșterii
competitivității agriculturii românești
Asigurarea implementării, menţinerea şi
îmbunătăţirea continuă a sistemului de
management al calităţii în conformitate cu
cerintele Ordinului MADR nr. 450/2006 si
prevederile standardului SR EN ISO/CEI
17025/2005, în scopul întăririi capacității
instituționale
Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor, operativă, a tuturor
solicitanţilor de asemenea activităţi

2.

3.

Incurajarea agriculturii de nişă

Consolidarea la nivel de
administratie proprie a conceptelor
din noul PAC 2014 - 2020, cu
detaliere pe cele cu aplicare
incepand din 2015 si a prevederilor
normativelor conexe

Nr. autorizaţii / înregistrări sanitare veterinare
a tuturor obiectivelor și activităților supuse
controlului sanitar veterinar

31.12.2016

Director executiv
Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Timiş

Nr. acţiuni

31.12.2016

Director executiv
Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea Semințelor
și Materialului Săditor Timiș

Nr. acţiuni

31.12.2016

Director executiv
Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea Semințelor
și Materialului Săditor Timiș

Numărul înregistrărilor sanitare veterinare și
pentru siguranța alimentelor efectuate de către
DSVSA Timiș - 1 instruire /an.

31.12.2016

Punerea la dispoziţia agenţilor economici de
materiale informative privind cerinţele de
siguranţă a alimentelor, pentru sectorul de
legume / fructe
Încurajarea organizării asociative a agenţilor
economici

Nr. instruiri - 1 instruire / an

31.12.2016

Nr. instruiri

31.12.2016

Încadrarea în indicatorii de caracterizare
ecologică, conform ORD. 344/2004, respectiv
ORD. 278/2011

Nr.analize laborator

31.12.2016

Director executiv
Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Timiş
Director executiv
Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Timiş
Director executiv
Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Timiş
Director
Oficiul pentru Studii
Pedologice şi Agrochimice
Timiş
Director
Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru
Agricultură - Centrul
judeţean Timiş

Instruiri in cascada, cu uzitare de prezentari,
dezbateri si testare a cunostintelor

Nr. instruiri
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31.12.2016

4.

5.

6.

7.

Diseminare înspre administratia
judeteana si locala, respectiv spre
beneficiarii din evidentele A.P.I.A.,
dar nu numai, a conceptelor din noul
PAC 2014 - 2020, cu detaliere pe
cele cu aplicare din 2015 si a
prevederilor normativelor conexe
Pregatirea campaniei de plati directe
pe anul 2016 in sectorul vegetal si
zootehnic

Implementarea integrala a campaniei
de plati directe in sectorul vegetal si
zootehnic, dar si a diverselor
normative de implementat (ajutoare
de stat, masuri de piata etc.)

Dezvoltarea zootehniei şi creşterea
ponderii acesteia

Prezentari, dezbateri pe niveluri de lucru judetean si local
Actiuni derulate prin mass-media cu acoperire
majora la nivel teritorial

Nr. prezentări, dezbateri

31.12.2016

Director
Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru
Agricultură - Centrul
judeţean Timiş

Instruirea tuturor responsabililor de primire
cereri din cadrul APIA Timis
Sesiuni de lucru si informare cu administratia
locala si fermierii beneficiari
Publicitatea si transmiterea prin posta a
informatiilor specifice spre fermieri (programare,
documente de prezentat, normative si reguli de
cunoscut)
Pregatirea infrastructurii specifice pentru
primirea si derularea cererilor de la fermierii
beneficiari, respectiv programarea depunerii
cererilor
Primirea cererilor pentru plati directe, respectiv
a cererilor pentru alte normative de implementat
cu respectarea indicatorilor calendaristici si de
calitate specifici
Efectuarea verificarilor administrative si pe teren
in conformitate cu calendarul specific si cadrul
procedural in vigoare
Actualizarea efectivelor la nivelul anului 2016
pentru acordarea de subventii pentru crescătorii
de bovine/cap, la categoria vaci cu lapte
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
Sprijinirea tinerilor cu studii de specialitate,
pentru modernizarea și înființarea de ferme noi,
moderne, performanțe productiv și eficiențe
economic
Creșterea nivelului de asociere în agricultură, în
vederea atingerii unui nivel necesar promovării
unei agriculturi performante, bazate pe cererea
pieţei europene şi internaţionale

Nr. instruiri

31.12.2016

Director
Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru
Agricultură - Centrul
judeţean Timiş

Nr. cereri

31.12.2016

Director
Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru
Agricultură - Centrul
judeţean Timiş
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Nr. subvenţii

31.12.2016

Director
Oficiul Judeţean de
Zootehnie Timis
Director
Oficiul Judeţean de
Zootehnie Timis

Nr. controale / nr. certificate de origine

31.12.2016

Nr. acţiuni de informare

31.12.2016

Director
Oficiul Judeţean de
Zootehnie Timis

Nr. solicitari studii pedologice şi agrochimice

31.12.2016

Director
Oficiul pentru Studii
Pedologice și Agrochimice
Timișoara

CAPITOLUL 7. ENERGIE

1.

2.

3.

4.

Protecţia consumatorului vulnerabil în
condiţiile liberalizării pieţei de energie

Creșterea eficienței energetice (EE),
utilizarea surselor de energie
regenerabilă (SER) în toate
sectoarele, cu precădere în sectorul
rezidențial, prin implementarea
Planului de Acțiune pentru Energia
Durabilă a Municipiului Timisoara,
aprobată prin Hotărarea Consiliului
Local al Municipiului Timisoara
nr.550/11.11.2014
Monitorizarea îndeplinirii tuturor
angajamentelor asumate ca stat
membru al UE în domeniul reducerii
emisiilor de gaze ce produc efect de
seră. De asemenea, se va urmări
promovarea energiilor regenerabile
astfel încât acestea să atingă o
pondere de 24% din consumul
aferent anului 2020
Continuarea Programului
„Termoficare 2006-2015”

Creşterea nivelului de informare / educare a
consumatorilor

Nr. acţiuni informare

31.12.2016

Protecţia consumatorilor împortiva practicilor
comerciale incorecte şi a riscurilor care pot
afecta viaţa, sănătatea şi interesele economice

Nr. acţiuni control

31.12.2016

Îndeplinirea măsurilor și acțiunilor stabilite prin
PAED - raportare semestrială a gradului de
implemnentare a măsurilor, conform procedurii
operaționale implementate la nivelul Primăriei
Municipiului Timisoara - monitorizare și IP
propuși în cadrul procedurilor operaționale
dedicate - Grad de îndeplinire a măsurilor și
acțiunilor propuse/Realizate

Nr. acţiuni

31.12.2016

Reducerea emisiilor de CO 2 prin implementarea
Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă a
Municipiului Timisoara, aprobată prin Hotărarea
Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.
550/11.11.2014

Nr. acţiuni

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Nr. contoare, instalaţii de cogenerare

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Medierea încadrării în muncă pe perioadă
determinată sau nedeterminată a 20.500
persoane neocupate

Nr. persoane

31.12.2016

Încadrarea în muncă a 650 de persoane prin
furnizarea serviciilor de informare şi consiliere de

Nr. persoane

Director
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Timiş

Organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIȘOARA
2016 în cadrul SUSTAINABLE EUROPEAN
ENERGY WEEK 2016
Achiziţionarea de contoare cu citire de la distanţă
şi soft de citire, interpretare şi facturare conform
Studiului de Fezabilitate pus la dispoziţie de
către COLTERM SA
Construcţia de noi instalaţii de cogenerare de
înaltă eficienţă: Retehnologizarea centralei
termice de cartier CT Dunărea prin instalarea
unor unităţi de cogenerare cu motoare termiceî

Comisar şef
Comisariatul Judeţean
pentru Protecţia
Consumatorilor Timiş
Comisar şef
Comisariatul Judeţean
pentru Protecţia
Consumatorilor Timiş
Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

CAPITOLUL 8. DEZVOLTARE SOCIALĂ, CULTURĂ, MINORITĂŢI, MEDIU, TINERET ŞI SPORT
DEZVOLTARE SOCIALĂ
1.

Creşterea ratei de ocupare în rândul
tinerilor prin crearea de programe de
sprijin în demararea afacerilor,
acordarea de facilităţi fiscale pentru
angajatori, sprijin pentru obţinerea
primului loc de muncă, servicii de
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informare, orientare şi consiliere
profesională

carieră
Elaborarea şi derularea programului de formare
profesională a şomerilor pentru 600 de
persoane, în urma căruia se vor angaja 200 de
absolvenţi

Nr. programe

Încadrarea în muncă a 6000 de tineri cu vârsta
sub 25 de ani şi a 550 persoane cu vârsta peste
55 de ani

Nr. tineri

Încadrarea în muncă a 10500 de femei

Nr. femei

Încadrarea în muncă a 5700 persoane
necalificate

Nr. persoane

Încadrarea în muncă a 400 de persoane de etnie
roma

Nr. persoane

Subvenţionarea din Bugetul asigurărilor pentru
şomaj a 200 locuri de muncă pentru şomerii
peste 45 de ani şi 50 de locuri pentru şomeri
unici întreţinători de familii monoparentale

Nr. locuri de muncă

Subvenţionarea din Bugetul asigurărilor pentru
şomaj a 10 de locuri de muncă pentru şomerii
care mai au trei ani până la pensie

Nr. locuri de muncă

Subvenţionarea din Bugetul asigurărilor pentru
şomaj a 350 locuri de muncă pentru absolvenţii
din instituţiile de învăţământ

Nr. locuri de muncă

Încadrarea în muncă a 60 de persoane cu
handicap, din care 10 prin subvenţionarea locului
de muncă

Nr. persoane

31.12.2016

Director
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Timiş

Nr. acţiuni

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Încadrarea a 15 persoane prin încheierea de
contracte de solidaritate pentru prevenirea
combaterii marginalizării sociale
Acțiuni pentru o comunitate incluzivă” inclus în
lista de proiecte pentru care se va solicita
finanațare prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile, Prioritatea de investiții Oferirea
de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și
16

2.

Promovarea unei protecţii sociale
active şi încurajarea unei culturi a
responsabilităţii individuale.
Descurajarea culturii dependenţei
faţă de ajutoarele sociale şi
încurajarea unei culturi a muncii şi a
responsabilităţii individuale şi sociale

socială a comunităților defavorizate din regiunile
urbane și rurale
Sprijinirea persoanelor aflate în situații de
dificultate pentru a-și dezvolta abilități pentru o
viață independentă și promovarea
responsabilității individuale prin furnizarea de
servicii sociale sau implicarea în procesul de
subvenționare a unor servicii sociale acordate
de furnizori privați
Intensificarea controalelor privind identificarea și
combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, a
muncii tinerilor și copiilor
Efectuarea de controale privind respectarea
Legii nr.156/2000, republicată, la angajatorii ce
au ca obiect de activitate plasarea forței de
muncă în străinătate
Intensificarea controalelor privind activitatea
prestată de zilieri conform Legii nr.52/2011,
modificată și completată
Efectuarea de controale mixte în colaborare cu
O.R.I. privind respectarea Ordonanței nr.25/
2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României
şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România
Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile H.G.500/2011 cu privire la Registrul
General de Evidență al Salariaților, modificată și
completată
Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea
de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată
Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile Legii nr. 344/2006 şi a
H.G.nr.104/2007 privind detaşarea salariaţilor în
cadrul prestării de servicii transnaţionale
Susţinerea calificării adulţilor prin autorizarea
programele/furnizorilor de formare profesională
Promovarea principiului egalitatii de anse intre
femei si barbati in domeniul muncii
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Nr. persoane

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Nr. controale

31.12.2016

Nr. controale

31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiş
Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiş

Nr. controale

31.12.2016

Nr. controale

31.12.2016

Nr. controale

31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiş

Nr. controale

31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiş

Nr. controale

31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiş

Nr. cereri autorizare solutionate, nr furnizori
autorizati, nr sesiuni exmainare pt care au fost
asigurat activitati tehnice

31.12.2016

Nr. sedinte COJES

31.12.2016

Director
Agenţia Judeţeană pentrru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş
Director
Agenţia Judeţeană pentrru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiş
Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiş

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
Monitorizarea implementarii priorităţilor stabilite
prin planul strategic de acţiune din domeniul
incluziunii sociale

Nr. beneficiari/plati efectuate, nr. rapoarte de
oportunitate intocmite pentru serviciile sociale
care sunt finantate de la bugetul de stat
conform Legii 34/1998

Consolidarea mecanismelor de prevenire,
detectare si remediere a erorilor, fraudei si
coruptiei in aria beneficiilor de asistenta sociala

Campanii de control realizate in concordanta
cu planul anual de control elaborat de catre
ANPIS

31.12.2016

Asigurarea calitatii serviciilor sociale prin misiuni
de evaluare, monitorizare si control a acestora

Nr. servicii sociale verificate din punct de
vedere al respectarii standardelor de calitate:
nr. sesizari solutionate, gestionare masuri
dispuse in cadrul controalelor efectuate la
serviciile sociale
Nr. cereri solutionate

31.12.2016

31.12.2016

Director
Agenţia Judeţeană pentrru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

Plan trimestrial

31.12.2016

Director
Agenţia Judeţeană pentrru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

Acţiune de control privind verificarea respectării
prevederilor legale referitoare la expunerea
lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă,
(Regulamentele REACH şi CLP)

Nr. controale

31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiş

Acţiune de verificare a respectării prevederilor
legale în domeniul securității și sănătății în
muncă în unitățile cu locuri de muncă verzi
(recuperare-reciclare deșeuri, producere
energie electrică din surse regenerabile)

Nr. controale

Acţiune de verificare a modului în care sunt
respectate cerințele minime pentru
îmbunătățirea securității și protecția sănătății
lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc
datorat atmosferelor explozive în exploatările
miniere, silozurile de cereale, fabricile de

Nr. controale

Soluţionarea cererile privind stabilirea calităţii de
persoană persecutată, în înţelesul prevederilor
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la
6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri
Propunere activitati si masuri referitoare la
procesul de integrare a cetatenilor romani
apartinand minoritatii romilor
3.

Serviciul securitate și sănătate în
muncă
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Raport anual intocmit

31.12.2016

Director
Agenţia Judeţeană pentrru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

31.12.2016

Director
Agenţia Judeţeană pentrru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş
Director
Agenţia Judeţeană pentrru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş
Director
Agenţia Judeţeană pentrru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiş

nutreţuri combinate, de fabricare a băuturilor
alcoolice, a mobilei şi unităţile de distribuţie a
combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al
produselor derivate
PENSII
1.

Dezvoltarea şi implementarea unui
sistem de pensii durabil

Stabilirea şi recalcularea drepturilor de pensie şi
a altor drepturi prevăzute de legi speciale

Nr. decizii

31.12.2016

Director executiv
Casa Judeţeană de Pensii
Timiş

Eliberarea de bilete de tratament pentru
pensionari şi asiguraţii sistemului public de pensii

Nr. bilete

31.12.2016

Director executiv
Casa Judeţeană de Pensii
Timiş

Derularea acţiunilor de promovare a cadrului
legal adoptat în domeniu

Nr. apariţii media

31.12.2016

Director executiv
Casa Judeţeană de Pensii
Timiş

Promovarea, protejarea şi reintegrarea în
circuitul naţional şi internaţional a patrimoniului
cultural imobil al Banatului

Nr. documentaţii

31.12.2016

Director executiv
Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Timiş

Promovarea, protejarea şi reintegrarea în
circuitul naţional şi internaţional a patrimoniului
cultural mobil al Banatului (judeţul Timiş)
Programul AREAL BANAT Proiectul Memorie
Culturală

Nr. documentaţii

31.12.2016

Nr. proiecte

31.12.2016

Director executiv
Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Timiş
Director executiv
Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Timiş

Programul AREAL BANAT Patrimoniul mobil - Arte vizuale, Artele
spectacolului

Nr. expoziţii, tabere de creaţie

31.12.2016

Director executiv
Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Timiş

- numărul monitorizărilor efectuate

trimestrial

Prefect
Instituția Prefectului Județul
Timiș

semestrial

Prefect
Instituția Prefectului Județul
Timiș

CULTURĂ
1.

3.

4.

Realizarea şi susţinerea programului
de evidenţă şi arhivare a
documentaţiilor referitoare la
patrimoniul cultural din judeţul Timiş Proiectul Pro Patrimoniu Mobil şi
Imobil
Valorificarea, conservarea, protejarea
și dezvoltarea patrimoniului
imaterial,a expresiilor culturale
tradiționale ale zonei
Promovarea artelor plastice timișene
- tabere de creație, expoziții și
saloane de artă plastică

CULTE ŞI MINORITĂŢI
1.

2.

Monitorizarea stadiului implementării
măsurilor cuprinse în Planului
județean de acțiuni pe anul 2015, în
baza strategiei Guvernului României
de incluziune a cetățenilor români
aparținând minorității rrome pe
perioada 2015 - 2020
Organizarea și participarea la
ședințele grupului de lucru mixt pe
problemele rromilor, constituit la
nivelul județului

-

Întocmirea planului anual

-

Monitorizarea stadiului de îndeplinire
planului de măsuri

-

Informarea prefectului cu privire la stadiul
realizării măsurilor cuprinse în Plan
Organizarea de reuniuni de lucru

−
−

- numărul informărilor înaintate prefectului
- numărul reuniunilor organizate
- numărul informărilor înaintate prefectului

Informarea prefectului cu privire la stadiul
realizării măsurilor cuprinse în Plan
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3.

Organizarea și participarea la
ședințelor Biroului județean pentru
rromi

TINERET ŞI SPORT
1.
Activităţi de educaţie nonformală
pentru tineri, campanii de promovare

2.

Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în
vederea participării acestora la viaţa
economic, educaţională

3.

Dezvoltarea educaţiei fizice şi a
sportului în şcoli

4.

Dezvoltarea educaţiei fizice şi a
sportului în şcoli

−

Organizarea de reuniuni de lucru

- numărul reuniunilor organizate

−

Informarea prefectului cu privire la stadiul
realizării măsurilor cuprinse în Plan

- numărul informărilor înaintate prefectului

trimestrial

Prefect
Instituția Prefectului Județul
Timiș

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
Organizarea de campanii de promovare a
participării active a tinerilor în procesul
decizional; activități pentru creșterea și
dezvoltarea organizațională a ONGT din Timiș
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
Dezvoltarea abilităților antreprenoriale, formare
profesională: Fii tu un antreprenor de succes!
Susţinerea desfăşurării din punct de vedere
organizatoric, logistic şi financiar a activităţilor
cuprinse în calendarul Sportiv Judeţean

Nr. activităţi

31.12.2016

Director
executiv
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș

Nr. campanii de promovare

31.12.2016

Nr. acţiuni

31.12.2016

Director
executiv
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș
Director
executiv
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș

Nr. activităţi

31.12.2016

Lansarea, în cadrul competiţiilor sportive a unor
programe pentru promovarea principiilor
olimpismului, ale toleranţei şi fairplay-ului, de
prevenire a violenţei, corupţiei şi dopajului în
sport, combaterea consumului de droguri, alcool,
tutun
Derularea unor activităţi sportive şi artistice, prin
intermediul cărora se vor promova alternativele
sănătoase de petrecere a timpului liber, fără
droguri

Nr. programe sportive

31.12.2016
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Nr. activităţi sportive

31.12.2016

Director
executiv
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș
Director
executiv
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș
Şef birou CRPECA
Timisoara
Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Timişoara

MEDIU
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Finalizarea Strategiei Naţionale
privind Schimbările Climatice prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră

Sprijinirea autorităţilor locale pentru
dezvoltarea unor strategii proprii
privind combaterea schimbărilor
climatice la nivel local
Planuri de management pentru ariile
naturale protejate

Supravegherea respectării modului
de administrare al ariilor naturale
protejate de către custozi

Stabilirea unui sistem unitar de
management al speciilor strict
protejate

Monitorizarea conformării privind
gestionarea deşeurilor, ambalajelor şi
deşeurilor de ambalaje, vehiculelor
scoase din uz, uleiurilor uzate,
acumulatorilor uzaţi
Extinderea şi îmbunătăţirea
sistemelor de colectare selectivă a
deşeurilor

Actualizarea inventarului agenţilor economici,
care intră sub incidenta schemei incepand cu
anul 2014 în vederea realizarii INEGES 2014

Nr. agenţi economici

Efectuarea de controale pentru verificarea
modului de respectare a legislatiei in domeniul
GES conform HG 780/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare

Nr. controale

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

Nr. agenţi economici

31.12.2016

Supravegherea stării de conservare în ariile
naturale protejate la nivelul judeţului Timiş,
conform legislaţiei în vigoare şi aplicarea
măsurilor minime de conservare
Elaborarea, avizarea şi aprobarea planurilor de
management pentru ariile naturale protejate
pentru care APM Timiş deţine custodia,
ROSPA0095 Pădurea Macedonia şi
ROSPA0047 Hunedoara Timişană
Coordonarea activității custozilor ariilor naturale
protejate

Nr. deplasari efectuate în teren

31.12.2016

Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Nr. adrese completari solicitate

31.12.2016

Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Nr. rapoarte de activitate analizate

31.12.2016

Completarea cu informaţii în bazele de date
privind speciile de floră şi faună sălbatică şi
habitatele naturale de interes comunitar
existente în judeţul Timiş
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
Monitorizarea implementării Sistemului Integrat
de Gestionare a Deşeurilor

Nr. inregistrari in baza de date

31.12.2016

Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Nr. autorizatii emise

31.12.2016

Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Baze de date

31.12.2016

Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Monitorizarea stadiului de realizare a sistemelor
de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul
judeţului Timiş

Cantități deșeuri colectate / valorificate

31.12.2016

Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
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31.12.2016

31.12.2016

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

Menţinerea înregistrărilor cu privire la Situaţia
lunară privind Regimul de evidenţă a deşeurilor
colectate selectiv, în conformitate cu Legea nr.
132/2010
Controlul gestiunii deşeurilor pe raza Municipiului
Timişoara

8.

Creşterea cantităţii de deşeuri intrate
în circuitul de reciclare

9.

Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale
în domeniul managementului
chimicalelor

10.

11.

12.

Monitorizarea activităţilor care au
impact asupra mediului

Raportarea de către operatorii
economici a investitiiilor pentru
realizarea măsurilor impuse în
planurile de acţiuni a autorizaţiilor
integrate de mediu pentru îndeplinirea
angajamentelor stabilite în Tratatul de
aderare a Romaniei la UE
Modernizarea şi întărirea capacităţii
administrative în domeniul mediului

Elaborarea lunară a evidenţei deşeurilor

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Număr de verificări la agenţi economici
specifici / asociaţii de proprietari, locatari

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Menţinerea înregistrărilor cu privire la Situaţia
lunară privind Regimul de evidenţă a deşeurilor
colectate selectiv, în conformitate cu Legea nr.
132/2010
Monitorizare fluxurilor de deşeuri intrate în
circuitele de reciclare/ valorificare/ recuperare

Elaborarea lunară a evidenţei deşeurilor

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Cantități pe fluxuri de deșeuri colectate/
valorificate

31.12.2016

Actualizarea inventarului agenţilor economici
care desfăşoară activităţi cu substanţe chimice
periculoase
Verificarea realizării măsurilor impuse în vederea
conformării instalaţiilor IPPC

Nr. agenti economici care gestionează SCP

31.12.2016

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

Nr. masuri conforme/neconforme

31.12.2016

Actualizarea bazei de date referitoare la
evaluarea impactului asupra mediului a
proiectelor (EIA) şi a planurilor şi programelor
supuse evaluării de mediu (SEA)
Asigurarea unei bune transparenţe a procesului
de luare a deciziilor prin publicarea pe site-ul
agenţiei a acestora
Realizarea şi urmărirea strictă a programului de
monitorizare a calităţii aerului, nivelului de
zgomot şi radioactivităţii mediului
Actualizarea bazei de date cu situri contaminate
la nivelul judeţului Timiş

Nr. acte de reglementare

31.12.2016

Nr. anunturi/decizii

31.12.2016

Nr. depăşiri ale valorilor limită

31.12.2016

Nr. inregistrari in baza de date

31.12.2016

Participări la instruiri pe diverse teme de mediu

Nr. instruiri
Nr. persoane instruite

31.12.2016
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Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş
Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

Director executiv
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Timiş

13.

14.

15.

16.

Informări, consultări, participări ale
cetăţenilor privind mediul

Implementare Plan Local de Acţiune
pentru Mediu

Sprijinirea autorităţilor locale pentru
dezvoltarea unor strategii proprii
privind combaterea schimbărilor
climatice la nivel local

Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii
aerului; controlul poluării industriale

Conştientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia
mediului

Nr. actiuni de constientizare
Nr. persoane participante

31.12.2016

Promovarea educaţiei ecologice, stabilirea unui
parteneriat cu Ministerul Educaţiei pentru
stabilirea de curricule specifice (concursuri,
excursii tematice, întâlniri cu specialiştii)
Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale în
procesul de conştientizare a cetăţenilor cu privire
la protecţia mediului
Asigurarea unei mai mari transparenţe a
procesului de luare a deciziei - participarea
activă a populaţiei în procedura de reglementare
Dinamizarea comunicării cu societatea civilă
(comunicate de presă, conferinţe de presă,
interviuri)
Monitorizarea stadiului de implementare a
Planului Local de Acţiune pentru Mediu - judeţul
Timiş
Urmarirea stadiului de realizare a măsurilor
cuprinse în Planul anual de măsuri prioritare în
domeniul protecţiei mediului şi restanţelor din
planurile de măsuri prioritare aferente anilor
anteriori
Efectuarea controalelor pentru verificarea
respectarii plafoanelor de emisii SO 2 , NO 2 și
pulberi

Nr. persoane participante/
Nr. activitati educative

31.12.2016

Nr. organizatii sprijinte

31.12.2016

Nr. persoane participante/nr. sedinte
consultare publica

31.12.2016

Nr. comunicate de presa, interviuri, conferinte

31.12.2016

Nr. acţiuni realizate

31.12.2016

Nr. raportari
Nr. masuri realizate

31.12.2016

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

Nr. controale

31.12.2016

Comisar şef
Garda Naţională de Mediu
- Comisariatul Judeţean
Timiş

Efectuarea controalelor pentru verificarea
respectarii modului de implementare a
Regulamentului privind substantele care
depreciaza stratul de ozon

Nr. controale

31.12.2016

Comisar şef
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

Nr. activităţi

31.12.2016

Nr. verificări

31.12.2016

Comisar şef
Garda Naţională de Mediu
- Comisariatul Judeţean
Timiş
Primar
Primăria Municipiului
Timişoara
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17.

18.

Conservarea biodiversităţii şi a
patrimoniului natural al României prin
utilizarea raţională a resurselor
naturale, consultarea cu societatea
civilă şi dezvoltarea de parteneriate
sustenabile privind protecţia mediului

Informări, consultări, participări ale
cetăţenilor privind mediul

Inventarierea și monitorizarea apelor stagnante
de suprafaţă existente pe raza Municipiului
Timişoara, în vederea protecției și îmbunătățirii
ecosistemelor acvatice
Managementul
durabil
al
pădurilor
din
patrimoniul Municipiului Timisoara și protecția și
conservarea biodiversității
Modernizarea şi întărirea capacităţii
administrative în domeniul mediului prin
demararea procedurilor și activităților la nivelul
Primăriei Municipiului Timișoara, integrat cu
Sistemul de Managament Calitate - Mediu Energie
Cooperarea interinstituțională a Municipiului
Timișoara cu comune din Polului de creștere
Timișoara, prin înființarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară PĂDUREA BISTRA
și elaborarea portofoliului de proiecte pentru
accesarea de fonduri pentru finanțarea acestora
Modernizarea și îmbunătățirea calității spațiilor
verzi prin reabilitarea și reamenajarea unor
parcuri istorice din Municipiul Timișoara Modernizarea Parcului Central din Municipiul
Timișoara
Conştientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia
mediului
Promovarea educaţiei ecologice, stabilirea unui
parteneriat cu Ministerul Educaţiei pentru
stabilirea de curricule specifice (concursuri,
excursii tematice, întâlniri cu specialiştii)
Asigurarea unei mai mari transparenţe a
procesului de luare a deciziei - participarea
activă a populaţiei în procedura de reglementare
Dinamizarea comunicării cu societatea civilă
(comunicate de presă, conferinţe de presă,
interviuri)

Prelevarea de probe și monitorizarea tuturor
locațiilor cu lucii de apă

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Nr. campanii

31.12.2016

Elaborare proceduri operaţionale

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara
Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Nr. activităţi

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Nr. actiuni de constientizare
Nr. persoane participante
Nr.membri Comitet de Bazin /nr. sedinte
Nr. persoane participante/
Nr. activitati educative

31.12.2016

Director
Administratia Bazinala de
Apa Banat
Director
Administratia Bazinala de
Apa Banat

Nr. persoane participante/nr. sedinte
consultare publica

31.12.2016

Nr. comunicate de presa, interviuri, conferinte
Nr. aparitii in mass media locala pe teme
privind gospodarirea apelor

31.12.2016

31.12.2016

Director
Administratia Bazinala de
Apa Banat
Director
Administratia Bazinala de
Apa Banat

APE ȘI PĂDURI
Managementul resurselor de apă şi al riscului la inundaţii
Elaborarea studiilor de prefezabilitate,
Gospodărirea durabilă a resurselor de apă,
studiilor de fezabilitate si altor studii
protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea
aferente. Proiecte de investiţii de
monitoringului adecvat hidro-meteorologic,
1.
alimentare cu apă, amenajare bazine
protecţia surselor de apă, îmbunătăţirea calităţii
hidfrografice
apei până la atingerea stării bune a apelor
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Nr. controale
Reactualizare Registrul Ariilor Protejate
Nr. procese verbale
Nr. acte de reglementare privind gospodarirea
apelor

31.12.2016

Director
Administrația Bazinală de
Apă Banat

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

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
Îmbunătăţirea prognozelor, creşterea timpilor de
reacţie a autorităţilor implicate, precum şi
îmbunătăţirea exploatării coordonate a
acumulărilor
Administrarea sistemului naţional de meteorologie
1.
Asigurarea monitorizării
Analiza observatiilor de niveluri si precipitatii
meteorologice şi hidrologice în scopul
provenite de la statiile hidrometrice pentru
asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor
elaborarea prognozelor hidrologice in cazul
materiale
depasirii cotelor de aparare

Lucrări de gospodărire a apelor

31.12.2016

Director
Administrația Bazinală de
Apă Banat

Lucrări reparaţii si intretinere
Capacitati avizate
Regularizari si indiguiri
Nr. autorizatii gospodarire a apelor la
acumulari
Nr. autorizatii de functionare in siguranta
acumulari
Program de exploatare acumulari
Nr. activităţi
Reactualizare regulamente de exploatare la
baraje

31.12.2016

Director
Administrația Bazinală de
Apă Banat

Nr. prognoze hidrologice ( daca e cazul)

Nr. date analiză

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

31.12.2016

Director
Administrația Bazinală de
Apă Banat

31.12.2016

Director
Administrația Bazinală de
Apă Banat

31.12.2016

Director
Administrația Bazinală de
Apă Banat

Nr. avertizări / informări

31.12.2016

Director
Centrul
Meteorologic Regional
Banat-Crisana

Realizarea lucrarilor de impaduriri in terenuri
degradate

Nr. lucrari de amenajare

31.12.2015

Nr. lucrari de amenajare

31.12.2015

Dezvoltarea retelei de accesibilizare a fondului
forestier
Eficientizarea actului de control privind
respectarea regimului de utilizare a resurselor

Nr. contracte de construire de drumuri
forestiere
Nr. actiuni proprii de control si actiuni comune

31.12.2015

Director
Directia Silvica Timis
Inspector sef
Garda Forestieră Timisoara
Director
Directia silvica Timis
Director
Directia silvica Timis

PĂDURI

1.

Gestionarea durabila a padurilor si
faunei cinegetice, in scopul cresterii
contributiei acestora la imbunatatirea
calitatii vietii si asigurarea dezvoltarii
durabile, cresterea potentialului
economic si ecologic al padurilor,
intensificarea eforturilor de protectie a
padurilor printr-o administrare
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31.12.2015

adecvata

padurii

Nr. acte de control

31.12.2015

Inspector sef
Garda Forestieră Timisoara
Director
Directia silvica Timis
Inspector sef
Garda Forestieră Timisoara

Utilizarea durabila a resurselor cinegetice

Cantitati de vanat

31.12.2015

Nr. verificari/actiuni

31.12.2015

Nr. solicitări

31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş

31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Timiş

CAPITOLUL 9. STATUL ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ
1.
Îmbunătăţirea calităţii serviciului de
primire a cetăţenilor şi monitorizarea
activităţilor desfăşurate de
subunităţile inspectoratului

2.

Prevenirea consumului illicit de
droguri

Analizarea solicitărilor primite pe adresele de email (office@poltim.ro) de pe site-ul I.P.J. Timiş
(www.poltim.ro), formularea răspunsurilor şi
expedierea acestora prin poşta electronică

Promovarea în mass-media a proiectelor,
Nr. proiecte , campanii şi activităţi
campaniilor şi activităţilor derulate de I.P.J. Timiş
pe segmentul de prevenire a criminalităţii
Implementarea campaniilor naţionale de
prevenire a traficului şi consumului de droguri, pe
baza evaluărilor fenomenului la nivel naţional

Nr. campanii de prevenire

31.12.2016

Acţiuni de prevenire a consumului de droguri în
instituţiile de învăţământ preuniversitare şi
universitare

Nr. acţiuni

31.12.2016

Şef birou CRPECA
Timisoara
Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Timişoara
Şef birou CRPECA
Timisoara
Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Timişoara

CAPITOLUL 10. EXTERNE ŞI AFACERI EUROPENE
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.
Elaborarea şi monitorizarea Planului
Elaborarea Planului Judeţean pentru
Număr de planuri elaborate
anual
Prefect
de acţiuni privind managementul
managementul integrat al frontierei pe anul 2016
Instituţia Prefectului integrat al frontierei de stat, la nivelul
Număr de reuniuni de lucru organizate
Judeţul Timiş
judeţului Timiş pe anul 2016
Organizarea de reuniuni de lucru
Număr de monitorizări efectuate
trimestrial
Monitorizarea stadiul implementării obiectivelor și
acțiunilor stabilite în Planul Judeţean pentru
managementul integrat al frontierei pe anul 2015
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Întărirea cooperării bilaterale cu statele din vecinătatea României
1..
Activități desfășurate de Instituția
Primirea vizite delegațiilor /vizite de lucru ale
Număr de delegații/vizite primite
Prefectului Județul Timiș în relația cu
reprezentanțele consulare ale Serbiei, Ungariei,
reprezentanțele consulare ale Serbiei, Bulgariei precum și cu alte entități din aceste țări
Ungariei, Bulgariei precum și cu alte
entități din aceste țări
2.
Activităţi desfășurate în Protocolul de
cooperare transfrontalieră încheiat
Organizarea de evenimente(întâlnirii de lucru,
Număr de evenimente organizate
între prefecturile districtelor Banatul
seminarii,etc…)
de Nord, Banatul Central şi Banatul
Număr de domenii analizate
de Sud din Republica Serbia şi
Domenii supuse analizei
Instituţiile Prefectului Judeţul Timiş şi
Judeţul Caraş-Severin
Consolidarea parteneriatelor pe care România le-a dezvoltate în ultimii ani și promovarea de noi parteneriate
1.
Activități desfășurate de Instituția
Primirea vizite delegațiilor /vizite de lucru ale
Număr de delegații/vizite primite
Prefectului Județul Timiș în relația cu
reprezentanțele consulare precum și cu alte
reprezentanțele consulare precum și
entități din Germania, Franța, Italia, Spania,
cu alte entități din Germania, Franța,
Participarea/organizarea de evenimente
Italia, Spania,
Număr de evenimente l-a care s-a
participat/organizat
Fructificarea relațiilor tradiționale
1.
Activități desfășurate de Instituția
Primirea vizite delegațiilor /vizite de lucru ale
Număr de delegații/vizite primite
Prefectului Județul Timiș în relația cu
reprezentanțelor consulare precum și cu alte
reprezentanțele consulare precum și
entități din SUA, Federația Rusă, Israel, statele
cu alte entități din SUA, Federația
arabe și cu puterile emergente din Asia, America
Rusă, Israel, statele arabe și cu
Latină și Africa
puterile emergente din Asia, America
Latină și Africa

anual, dacă există
solicitări

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

Anual, potrivit
înțelegerilor
reciproce

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

anual

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

anual, dacă există
solicitări

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

anual

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

Întărirea dimensiunii economice prin semnalarea oportunităților de afaceri și atragerea de investiții în județul Timiș
1.

Acțiuni desfășurate de Instituția
Prefectului Județul Timiș în relația
birourile comerciale ale unor țări în
județ și cluburile oamenilor de afaceri
străini din județul Timiș, precum și cu
alte entități din străinătate în acest
domeniu

Participarea/organizarea de evenimente

Număr de evenimente l-a care s-a
participat/organizat

Organizarea de reuniuni de lucru

Număr de reuniuni de lucru organizate

Creşterea şi consolidarea profilului şi rolului României în cadrul UE şi participarea în mod activ şi consistent la procesul de luare a deciziilor
1.

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

Misiuni sub egida FRONTEX desfăşurate la
frontierele externe ale U.E.

Nr. misiuni pe teritoriul României:
Nr. misiuni în străinătate:
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31.12.2016

Inspector şef
Inspectoratul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră
Timişoara

CAPITOLUL 11. FONDURI EUROPENE
Măsuri pentru îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene
1.
Elaborarea şi monitorizarea Planului
Elaborarea Planului de acţiuni privind accesarea
de acţiuni privind accesarea fondurilor fondurilor structurale la nivel judeţean
structurale
Monitorizarea Planului de acţiuni privind
accesarea fondurilor structurale la nivel judeţean
2.
Monitorizarea proiectelor finanțate
Monitorizarea proiectelor pe programe europene
din fonduri europene ale autorităților
de pre- și post-aderare ale autorităților
administrației publice județene și
administrației publice județene și locale, ale
locale, ale structurilor subordonate
structurilor subordonate acestora și altor instituții
acestora și altor instituții publice
publice (servicii publice deconcentrate,
(servicii publice deconcentrate,
universități, etc)
universități, etc.), după cum urmează
3.
Organizarea de acţiuni de
Elaborarea Planului de acţiuni de informare şi
familiarizare a opiniei publice,
comunicare pe tematică europeană al judeţul
conform Planului de acţiuni de
Timiş
informare şi comunicare pe tematică
europeană al judeţul Timiş
Monitorizarea Planului de acţiuni de informare şi
comunicare pe tematică europeană al judeţul
Timiş
4.
Monitorizarea modului de
Monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de
implementare a Programul
către operatorii economici către reprezentanții
Operațional de Ajutorare a
autorităților publice locale
Persoanelor Defavorizate la nivelul
Monitorizarea procesului de distribuţie a
autorităților publice locale din județ
ajutoarelor alimentare efectuat de autoritățile
publice locale către persoanele care aparțin
grupului țintă

Planificarea Dezvoltării Regionale 2014 - 2020 La Nivelul Regiunii Vest
Elaborarea Planului Pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020 În Cadrul Comitetului Regional
1.
Participarea la procesul de elaborare
Participare la reuniuni de lucru
a Planului pentru Dezvoltare
Regională 2014 - 2020 în Cadrul
Comitetului Regional
Finalizarea implementării programelor Retehnologizarea sistemului centralizat de
pentru perioada 2007-2013 şi
termoficare din municipiul Timişoara în vederea
2.
Lansarea de urgenţă a tuturor
conformării la normele de protecţia mediului
programelor pentru perioada 2014privind emisiile poluante în aer şi pentru
2020
creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură
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Număr de planuri elaborate

anual

Număr de monitorizări efectuate
Număr de monitorizări efectuate

trimestrial
lunar

Număr de planuri elaborate

anual

Număr de monitorizări efectuate

trimestrial

- numărul autorităților publice locale
monitorizate
- numărul proceselor verbale de monitorizare
a predării ajutoarelor alimentare de către
operatorii economici către reprezentanții
autorităților publice locale
- numărul monitorizărilor efectuate privind
procesului de distribuție către grupul țintă
- numărul informărilor transmise prefectului
- numărul informărilor, raportărilor transmise
către MAI
- numărul informărilor, raportărilor transmise
către Ministerul Fondurilor Europene

anual

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

anual

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara

Număr de activități întreprinse

Nr. acţiuni

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş
Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

urbană etapa a II-a”
Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si
apa uzată

3.

4.

Consolidarea mediului de afaceri prin
susţinerea întreprinzătorilor privaţi şi
prin stimularea liberei iniţiative

Stimularea mediului de afaceri prin
acordarea de fonduri nerambursabile

Creşterea nivelului de colectare şi epurare a
apelor uzate urbane, precum şi a gradului de
asigurare a alimentării cu apă potabilă a
populaţiei
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor - potenţiali poli de creştere
Sprijin financiar privind dezvoltărea
meşteşugurilor şi a micii industrii din România, 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
Promovarea unui sistem formativ care să 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
Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul
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
Înfiinţarea şi dezvoltarea de incubatoare
tehnologice şi de afaceri
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Nr. lucrări

31.12.2016

Nr. acţiuni colectare

31.12.2016

Nr. proiecte

31.12.2016

Primar
Primăria Municipiului
Timişoara
Primar
Primăria Municipiului
Timişoara
Primar
Primăria Municipiului
Timişoara
Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara

Nr. activităţi

31.12.2016

Nr. activităţi

31.12.2016

Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara

Nr. activităţi

31.12.2016

Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara

Nr. incubatoare tehnologice şi de afaceri

31.12.2016

Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara

Programul UNCTAD/EMPRETEC - România
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii este un program de încurajare şi de
stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii
Programul national multianual pentru infiintarea si
dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in
mediul rural

Nr. paricipanti

31.12.2016

Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara

Nr. firme finantate

31.12.2016

Programul naţional multianual de
microindustrializare 2016

Nr. firme finantate

31.12.2016

Programul de dezvoltare şi modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă

Nr. firme finantate

31.12.2016

Programului pentru dezvoltarea abilităţilor
antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea
accesului la finanţare - START -

Nr. firme finantate

31.12.2016

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării Nr. firme finantate
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
debutanţi în afaceri

31.12.2016

Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara
Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara
Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara
Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara
Sef Oficiu
Oficiul Teritorial pentru
IMM şi Cooperatie
Timişoara

PREFECTUL JUDEȚULUI TIMIȘ,
MIRCEA BĂCALĂ
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