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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 2018 LA NIVELUL  JUDEŢULUI  TIMIŞ  

 
 

 

Nr. crt. Direcţii de acţiune şi măsuri propuse / Acţiuni Indicator de performanţă 
Termen de 
realizare 

Responsabil 

CAP.1 POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET 

1.1 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. 
Creșterea eficacității în combaterea evaziunii 

Creşterea colectării veniturilor bugetare 
 

Venituri 31.12.2018 Şef Administraţie  
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Timiş 

Prevenirea si descoperirea ilegalităţilor şi actelor de corupţie 
 

Număr acţiuni 31.12.2018 Şef Administraţie  
Administraţia Judeţeană a  
Finanţelor Publice Timiş 

Acţiuni  de  control pe  segmentul  produselor  accizabile în vederea  combaterii  evaziunii  
fiscale  înregistrate  în  domeniul  produselor  energetice, alcool  şi  băuturi  alcoolice, tutun 

Număr controale 31.12.2018 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  circulație, 
selectate pe culoarul verde de vămuire 

Venituri 31.12.2018 Director 
Direcţia Regională Vamală  
Timişoara 

Intensificarea cooperarii  cu  celelalte  instituții  competente pentru  culegerea   și  schimbul  
de  informatii în  vederea  depistării  și  combaterii  traficului ilicit  de  bunuri  dar  și  în  
domeniul  accizelor 

Număr acţiuni 31.12.2018 Director 
Direcţia Regională Vamală  
Timişoara 

Controale operative privind verificarea și identificarea operatorilor economici neautorizati 
care desfasoara activitati ilicite în domeniul produselor accizabile  

Număr controale 31.12.2018 Director 
Direcţia Regională Vamală  
Timişoara 

Identificarea situaţiilor în care alte produse, care nu fac parte din categoria produselor 
accizabile,  sunt utilizate ca şi combustibil de motor sau pentru încălzire fapt ce duce la 
exigibilitatea accizelor în funcţie de utilizare 

Număr acţiuni 31.12.2018 Director 
Direcţia Regională Vamală  
Timişoara 

Realizarea  Programului  de  colectare a   veniturilor  la Bugetul Consolidat  al  Statului Venituri 31.12.2017 Director 
Direcţia Regională Vamală  
Timişoara 
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1.2 Eficienta, responsabilitate, credibilitate transparenta si deschidere către cetăţean 

Accesul facil al cetăţeanului la serviciile oferite de instituţie Acţiuni 31.12.2018 Şef Administraţie 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Timiş 

CAP.2 ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE. COMERŢ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE. 
PROTECŢIA CONSUMATORULUI 

2.1 Protecţia consumatorului vulnerabil la prestarea serviciilor de telecomunicaţii ( telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, cablu TV)   

Creşterea nivelului de informare / educare a consumatorilor Număr acţiuni informare Permanent  Comisar şef adjunct  
Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Timiş 

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

Număr acţiuni control Permanent Comisar şef adjunct  
Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Timiş 

2.2 Protecţia consumatorului vulnerabil la prestarea serviciilor financiar bancare   

Creşterea nivelului de informare / educare a consumatorilor Număr acţiuni informare Permanent Comisar şef adjunct  
Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Timiş 

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

Număr acţiuni informare Permanent Comisar şef adjunct  
Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Timiş 

2.3 Program de investiții publice de tip greenfield: 
Crearea unor platforme de preluare, sortare, condiționare, păstrare, ambalare și analiză a legumelor și fructelor 
Dezvoltarea sectorului zootehnic prin construirea de abatoare, centre de depozitare produse necesare etc.) 

Elaborarea unor informări/ comunicate de presă pe această tematică, informarea la sediul 
instituţiei a tuturor celor interesaţi 
 

Număr informări/ 
comunicate de presă pe 
această tematică: 1 pe an 

31.12.2018 Director executiv 
Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Timiş 

CAP.3 FONDURI EUROPENE 

3.1 Îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene și buna administrare a acestora 

Elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni privind accesarea fondurilor structurale  Număr de planuri elaborate 
 

Număr de monitorizări 
efectuate 

anual 
 
 
trimestrial 

Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş 

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.), după cum urmează 

Număr de monitorizări 
efectuate 

lunar Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş 

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

Număr de planuri elaborate 
 

Număr de monitorizări 
efectuate 

anual 
 
 
trimestrial 

Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş 

Monitorizarea modului de implementare a Programul Operațional de Ajutorare a 
Persoanelor Defavorizate la nivelul autorităților publice locale din județ 

- Numărul autorităților 
publice locale monitorizate 

- Numărul proceselor 
verbale de monitorizare a  

anual Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş 
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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 

CAP.4 POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM 

4.1 Extinderea accesului membrilor CCIAT  la informaţii şi oportunităţi de finanţare din fonduri structurale europene 

Actualizarea site-ului CCIAT cu informaţii referitoare la oportunităţile de finanţare Număr minim de informaţii 
postate pe site 

31.12.2018 Director General 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara 

4.2 Formarea iniţială a tinerilor şi a adulţilor 
Îmbunătăţirea cadrului calificărilor pentru noile tipuri de produse si servicii solicitate de economia judeţului 

Actualizarea permanenta a programului privind organizarea de cursuri de calificare, inclusiv 
prin metoda învăţământului profesional dual 
Certificarea unor noi cursuri de calificare 

Număr de cursuri noi 
acreditate 
Număr de intervenţii la 
instituţiile specializate 

31.12.2018 Director General 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara 

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

Consilierea fermierilor cu privire la noile reglementari naţionale si ale UE privind finanţările 
europene; organizarea de seminarii în domeniu 

Seminarii privind finanţările  
Seminar privind finanţările 
UE 

31.12.2018 Director General 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara 

4.4 Consolidarea mediului de afaceri prin susţinerea întreprinderilor private, cu capital autohton, cât şi prin stimularea liberei iniţiative 

Susţinerea iniţiativelor privind dezvoltarea actualelor incubatoare de afaceri, înfiinţarea 
altora care sa promoveze tehnologii noi, performante 

Identificarea actualelor 
incubatoare de afaceri 

31.12.2018 Director General 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara 

4.5 Creşterea calităţii accesului la serviciile publice şi operaţionalizarea conceptului de ghişeu unic 

Dezvoltarea actualului model de organizare la CCIAT a „Biroului Unic’” privind acordarea de 
avize de către instituţiile abilitate, solicitate de către agenţii economici, care intenţionează 
înfiinţarea sau dezvoltarea unei afaceri 

Întâlniri cu instituţiile abilitate 
să acorde aceste avize 

31.12.2018 Director General 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara 

4.6 Creşterea exporturilor de produse si servicii de către agenţii economici; internaţionalizarea afacerilor şi a firmelor 

Organizarea de târguri/ expoziţii în ţară şi în străinătate Organizare de 31.12.2018 Director General 
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târguri/expoziţii la CRAFT 
Participarea la târguri şi 
expoziţii în străinătate 

Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara 

4.7 Creşterea gradului de ocupare a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT 

Dezvoltarea de parteneriate cu diferiţi organizatori de evenimente Număr de evenimente 31.12.2018 Director General 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara 

4.8 Creşterea gradului de absorbţie de fonduri europene 
Dezvoltarea activităţilor unor agenţi economici cât şi a organizaţiei noastre 

Cunoaşterea şi promovarea instrumentelor de finanţare ale UE pentru firme, cât şi pentru 
CCIAT 

Continuarea unor propuneri 
din 2016 
Promovarea unor noi 
proiecte din exerciţiul 2014-
2020 

31.12.2018 Director General 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara 

4.9 Cunoaşterea de către experţii economici, membri si nemembri ai CCIAT, a noilor prevederi ce au îmbunătăţit Codul Fiscal şi Codul de Procedura Fiscală 

Organizarea de seminarii susţinute de specialişti/experţi din domeniu Număr de seminarii 31.12.2018 Director General 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara 

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

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start - up Nation 
 

Nr. activităţi: 8 
Nr. de beneficiari înscriși: 
Nr. de contracte semnate:  

31.12.2018 Agenția pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiții și 
Promovare a Exportului Timişoara 

Sprijin financiar privind  dezvoltarea 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 

Nr. activităţi: 2 
Nr. de participanți: 

31.12.2018 Agenția pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiții și 
Promovare a Exportului Timişoara 

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 

Nr. activităţi: 2 
Nr. beneficiare înscrise: 
Nr. contracte semnate: 

31.12.2018 Agenția pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiții și 
Promovare a Exportului Timișoara 

Înfiinţarea şi dezvoltarea  de incubatoare tehnologice şi de afaceri Nr. firme incubate: 31.12.2018 Agenția pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiții și 
Promovare a Exportului Timișoara 

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 

Nr. participanți: 31.12.2018 Agenția pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiții și 
Promovare a Exportului Timișoara 

Programul naţional multianual de microindustrializare 2016 Nr. activităţi: 2 
Nr. de beneficiari înscriși: 
Nr. de contracte semnate: 

31.12.2018 Agenția pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiții și 
Promovare a Exportului Timișoara 

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi Nr. activităţi: 2 31.12.2018 Agenția pentru Întreprinderi Mici și 
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serviciilor de piaţă 
 
 

Nr. de beneficiari înscriși: 
Nr. de contracte semnate: 

Mijlocii, Atragere de Investiții și 
Promovare a Exportului Timișoara 

CAP.5 POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

5.1 Serviciul control relații de muncă  

Intensificarea controalelor privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată, a muncii tinerilor și copiilor 

Număr controale Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile legale din domeniul 
relațiilor de muncă pentru lucrătorii temporari și detașați  

Număr controale Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Intensificarea controalelor privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, conform Legii nr.52/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
normelor de aplicare a acesteia 

Număr controale Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Efectuarea de controale mixte în colaborare cu I.R.I. privind respectarea O.G. nr.25/ 2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Număr controale mixte Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Număr controale Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

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 

Număr controale Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii - Legea 
nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Număr controale Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii dialogului social nr. 
62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Întâlniri cu Sindicate și 
Patronate cu privire la 
propuneri de modificare a 
acesteia  

Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Organizare de întâlniri cu ocazia Consiliului Consultativ Tripartit constituit de către 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș din care fac parte reprezentanți ai instituției și 

reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale din județul Timiș 

Tema discutată Lunar Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

5.2 Serviciul securitate și sănătate în muncă    

Acţiune de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și 
informarea lucrătorilor 

Număr controale Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Acţiune de verificare a modului în care angajatorii previn căderile de la înălţime în șantierele 
temporare și mobile 

Acţiuni de verificare Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi Acţiuni de verificare Trimestrial Inspector şef 
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funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

Acţiune de verificare a modului în care angajatorii  respectă prevederile Legii nr.52/2011, 
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Acţiuni de informare Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Timiş 

5.3 STIMULAREA CREĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ    

Organizarea a 3 burse a locurilor de muncă Bursa generală a locurilor 
de muncă 
Bursa locurilor de muncă 
pentru romi 
Bursa locurilor de muncă 
pentru absolvenți 

Aprilie 2018 
Mai 2018 
Octombrie 2018 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Medierea încadrării în muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată  Nr. persoane încadrate ca 
urmare a acordării serviciilor 
de mediere: 18.500 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Elaborarea şi derularea programului de formare profesională a şomerilor  
 
 

Nr. persoane încadrate ca 
urmare a acordării serviciilor 
de formare profesională: 
200 
Număr cursuri ce urmează a 
fi derulate: 32  
Număr şomeri înscriși la 
cursuri: 504 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Încadrarea în muncă a tinerilor cu vârsta sub 25 de ani, a unor tineri NEET şi a persoanelor 
cu vârsta peste 55 de ani 

Nr. tineri sub 25 de ani 
încadrați: 3.500, 
din care tineri NEETs:100 
Nr. persoane cu vârsta 
peste 55 de ani încadrați: 
600 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Încadrarea în muncă a femeilor Nr. femei încadrate: 8.500 31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Încadrarea în muncă a persoanelor necalificate Nr. persoane persoane 
necalificate încadrate: 6.000 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Încadrarea în muncă a persoanelor de etnie roma Nr. persoane de etnie romă 
încadrate: 150 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de şomaj Nr. şomeri încadrați: 300 31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Încadrarea în muncă a şomerilor pentru care se acordă prima de activare Nr. şomeri încadrați: 300 31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Încadrarea în muncă a şomerilor prin stimularea mobilităţii forţei de muncă. 
 

Nr. şomeri încadrați: 40 31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Subvenţionarea din Bugetul asigurărilor pentru şomaj a locurilor de muncă pentru şomerii 
peste 45 de ani  

Nr. şomeri peste 45 de ani 
încadrați: 200 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 
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Subvenţionarea din Bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru şomerii care mai au cinci ani 
până la pensie 

Nr. şomeri încadrați: 10 31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Consiliere si orientare in cariera pentru şomeri Nr. şomeri consiliați în 
carieră: 14.500 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

5.4 Stimularea participării pe piaţa muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune socială 

Încadrarea persoanelor prin încheierea de contracte de solidaritate pentru prevenirea 
combaterii marginalizării sociale 

Nr. persoane încadrate - 5 31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, din care prin subvenţionarea locului de 
muncă 

Nr. persoane cu handicap: 
10 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

5.5 Creșterea capacității serviciilor sociale pentru sprijinirea măsurilor de ocupare a forței de muncă și a măsurilor privind economia socială în rândul grupurilor 
vulnerabile 
Creșterea accesului persoanelor tinere și adulte, provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor de etnie roma și a persoanelor cu dizabilități, la 
măsurile de ocupare a forței de muncă 

Încheierea unui protocol de colaborare între serviciul public de asistență socială și  Agenția 
Județeană de Ocupare a Forței de Muncă 
Identificarea persoanelor vulnerabile din comunitate și evaluarea inițială în scopul referirii 
spre serviciul public de ocupare a forței de muncă 
Acordarea de sprijin în vederea îndeplinirii procedurilor administrative pentru a intra în 
evidența serviciului public de ocupare a forței de muncă 

Protocol 
 
Număr persoane 
 
Acţiuni 

Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

5.6 Dezvoltarea capacității serviciului public de asistență socială de a identifica și evalua persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv de etnie roma și persoane cu 
dizabilități, care sunt eligibili pentru a fi încadrați într-o întreprindere de economie socială 

Identificarea, în comunitate, a persoanelor vulnerabile și referirea lor către AJOFM pentru a 
fi îndrumate spre întreprinderi de economie socială 
Evaluarea, prin anchetă socială, a persoanelor îndrumate către serviciul public de asistență 
socială, pentru a certifica încadrarea lor în grupuri vulnerabile 

Număr persoane 
 
Număr persoane 

Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

5.7 Dezvoltarea capacității serviciilor sociale de a oferi măsuri de acompaniere persoanelor din grupuri vulnerabile încadrate în întreprinderi de economie 
socială 

Oferirea de măsuri de acompaniere, prin intermediul serviciilor sociale din structura 
serviciului public de asistență socială, pentru persoanele din grupurile vulnerabile, la 
solicitarea întreprinderilor de economie socială 
Referirea persoanelor din grupuri vulnerabile, care solicită măsuri de acompaniere, către 
alte servicii sociale din comunitate 

Număr acţiuni 
 
 
Număr persoane 

Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

5.8 Şanse reale pentru tineri 

Subvenţionarea din Bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru absolvenţii din instituţiile de 
învăţământ 

Nr. absolvenți încadrați: 350 31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Subvenţionarea din Bugetul asigurărilor pentru şomaj a locurilor de muncă pentru şomeri 
unici întreţinători de familii monoparentale 

Nr. şomeri unici întreţinători 
de familii monoparentale 
încadrați: 10 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Subvenţionarea din Bugetul asigurărilor pentru şomaj a locurilor de muncă pentru tinerii 
NEET 

Nr. tineri NEETs încadrați 
prin subvenționare loc de 
munca: 10 

31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Subvenţionarea din Bugetul asigurărilor pentru şomaj a locurilor de muncă pentru şomerii 
neindemnizați, de lungă durată 

Nr. şomeri încadrați: 10 31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 
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Încadrarea în muncă a absolvenților de învățământ, prin acordarea de prime de inserție Nr. absolvenți încadrați: 30 31.12.2018 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

5.9 Dialog social şi parteneriat 
Îmbunătăţirea dialogului între partenerii sociali 

Participarea partenerilor sociali la formularea unor propuneri de îmbunătăţiri legislative, 
astfel încât interesele specific ale partenerilor sociali să se regăsească în procesul de luare 
a deciziilor 

Număr întruniri Comisie 
dialog social 
Număr propuneri formulate 
de către membrii Comisiei 
de dialog social  

31.12.2011 Prefect 
Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş 

5.10 Viață decentă pentru pensionari 

Pensia minimă va creşte de la 520 lei la 640 lei de la 1 iulie 2018 Implementarea noilor 
reglementări şi aplicarea 
acestora,conform atribuţiilor 
legale 

01.07.2018 Casa Judeţeană de Pensii Timiş 
 

Creşterea valorii punctului de pensie la 1.775 lei până în 2020 Conform prevederilor 
legale,se vor desfăşura 
activităţile ce se impun în 
vederea  aplicării acestora şi 
asigurării plăţii drepturilor 
stabilite 

Permanent 
începând cu 
2018 

Casa Judeţeană de Pensii Timiş 
 

 
Modificarea legislaţiei privind sistemul de pensii-2018 

Participarea directorului 
executiv la activităţile de 
elaborare şi modificare a 
legislaţiei specifice,în cadrul 
grupului de lucru constituit 
în acest sens la nivelul 
Casei Naţionale de Pensii 
Publice 

Permanent 
până la 
implementare 

Casa Judeţeană de Pensii Timiş 
 

5.11 Incluziune socială și reducerea sărăciei 

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 
 

Nr beneficiari / plăți 
efectuate 
nr. rapoarte de oportunitate 
întocmite pentru serviciile 
sociale care sunt finanțate 
de la bugetul de stat 
conform Legii 34/1998 

Permanent cu 
urmărire 
trimestrială 

Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Timis 

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

Raport anual întocmit Anual Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Timis 

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 către ANPIS 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 

Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Timis 

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

Nr. servicii sociale verificate 
din punct de vedere al 

Permanent, cu 
urmărire 

Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Timis 
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respectării standardelor de 
calitate: 
Nr. sesizări soluționate; 
gestionare masuri dispuse 
în cadrul controalelor 
efectuate la serviciile sociale 

trimestrială 
 

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 

Nr. cereri soluționate Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 

Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Timis 

Propunere activități si masuri referitoare la procesul de integrare a cetățenilor romani 
aparținând minorității romilor 

Plan trimestrial Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Timis 

5.12 Promovarea ”incluziunii active” a grupurilor vulnerabile, combinând politicile de integrare pe piața muncii cu acordarea unui venit suficient și cu dezvoltarea 
unui sistem de servicii sociale 
Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale furnizate la nivel local 

Dezvoltarea capacitații serviciului public de asistență socială pentru o mai bună planificare 
și gestionare a serviciilor comunitare integrate 
 

Servicii sociale Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

5.13 Creșterea capacității și diversificarea serviciilor de asistență a persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie și risc de excluziune socială 

Creșterea calității vieții persoanelor singure și familiilor care trăiesc în sărăcie prin 
asigurarea accesului la servicii sociale integrate și de calitate (sociale, medicale, 
educaționale, ocupare) 
 

Diversificarea / 
îmbunătățirea serviciilor 
comunitare  de consiliere, 
informare și îndrumare 

Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Dezvoltarea și diversificarea tipurilor disponibile de îngrijire și creșterea numărului de 
persoane beneficiare a serviciilor sociale 
 

Servicii sociale Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Acordarea de servicii de informare și consiliere populației vârstnice cu risc de singurătate, 
excluziune socială și depresie 

Participare activităţi Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Dezvoltarea de servicii care să ofere sprijin la nivel comunitar persoanelor care suferă de 
tulburări ale stării de sănătate mintală 

Activităţi Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

5.14 Servicii sociale de calitate 

Întărirea capacităţii de control si monitorizare a Inspecţiei sociale Realizarea planului anual de 
control 

Permanent cu 
urmărire lunară 

Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Timis 

Activităţi de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri, în vederea 

furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială, derulate 

în parteneriat public-privat 

 

Număr activităţi desfăşurate 
Număr beneficiari 

31.12.2018 Şef birou CRPECA Timişoara - 
Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara 

5.15 Creșterea capacității familiei pentru a preveni separarea copilului de familie și pentru ca familia să poată asigura nevoile copilului   

Creșterea capacității serviciilor de suport a familiei și copilului Acordare servicii sociale Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 
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5.16 Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale furnizate la nivel local 

Evaluarea necesarului de servicii sociale în comunitate și identificarea modalităților de 
finanțare a acestor servicii  
 

Număr servicii Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

5.17 Sporirea accesului grupurilor vulnerabile la servicii de locuire 

Evaluarea și abordarea complexă a nevoii de locuințe sociale ale tuturor grupurilor 
vulnerabile: persoane fără adăpost, tineri post-instituționalizați, foști deținuți, victime ale 
violenței domestice, persoane evacuate din locuințe restituite foștilor proprietari, persoane 
dependente de droguri și altele 

Activităţi Semestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

5.18 Creșterea capacității familiei pentru a preveni separarea copilului de familie și pentru ca familia să poată asigura nevoile copilului   

Îndeplinirea atribuțiilor legale ale serviciului public de asistență socială de la nivel local în 
ceea ce privește serviciile de suport ale familiei și copilului 

Realizarea de vizite în 
familie, întocmirea planurilor 
de servicii, monitorizarea 
relațiilor personale în cazul 
familiilor separate, 
acompaniere în demersuri 
sociale 

Semestrial  Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

5.19 Diversificarea serviciilor oferite de/în comunitate pentru persoanele cu dizabilități și oferirea de asistență familiei, în scopul păstrării persoanelor cu 
dizabilități în comunitate 

Consolidarea serviciilor de asistență în comunitate a persoanelor cu dizabilități 
 

Număr servicii Lunar Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

5.20 Creșterea capacității serviciului public de asistență socială de a identifica și evalua nevoile și situațiile care impun furnizarea de servicii sociale și programe 
de intervenție specifice 

Instituirea unui mecanism formal de consultare și colaborare cu furnizorii publici și privați de 
servicii sociale, cu organizații reprezentative ale beneficiarilor 

Întâlniri trimestriale Trimestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

CAP.6 POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 

6.1 Corelarea programelor educaționale cu piața muncii 
Formare iniţială a tinerilor şi a adulţilor 

Fundamentarea corectă a planului de şcolarizare pe baza cererii pieţei muncii corelată cu 
populaţia şcolară 

Plan şcolarizare 31.12.2017 Inspector școlar general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 

Corelarea învățământului profesional și tehnic, cu cerințele agenților economici Număr de clase înfiinţate 31.12.2017 Inspector școlar general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 

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

Număr activităţi extraşcolare 31.12.2017 Inspector școlar general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 

Formarea continuă a cadrelor didactice, în funcţie de nevoile înregistrate în sistem Număr cursuri formare 31.12.2017 Inspector școlar general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 

Dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate / intership Număr stagii de practică 31.12.2017 Inspector școlar  general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 
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6.2 Profesori motivați și bine pregătiți 

Informări şi formări inițiale și continue referitoare la problematica drogurilor, pentru cadrele 
didactice, prin care să se asigure adecvarea conţinuturilor și metodelor la nevoile de 
formare ale acestora, cu implicaţii în dezvoltarea personală și profesională şi creşterea 
prestigiului profesionial al profesorilor 

Număr formări şi informări 
Număr beneficiari 
 

31.12.2018 Şef birou CRPECA Timisoara - 
Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara 

6.3 Cetățeni activi pe piața muncii 

Dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate ale studenţilor, în cadrul CPECA Timiş Număr stagii de practică 
Număr întâlniri în cadrul 
stagiilor de practică 
Număr beneficiari 

31.12.2018 Şef birou CRPECA Timisoara - 
Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara 

6.4 Creșterea participării la educație de calitate de la creșă până la absolvirea unei forme de învățământ care să  asigure acces pe piața muncii sau tranziția către 
învățământul universitar 

Susținerea acelor politici educaționale extrașcolare și extracurriculare care, prin 
completarea programelor școlare aprobate, să asigure: educația pentru sănătate, educația 
civică, educația cultural artistică și științifică, educația ecologică, educația prin sport, 
educația rutieră, educația pentru dezvoltarea durabilă, care constituie factori de protecţie în 
ceea ce priveşte consumul de droguri 

Număr activităţi 
Număr beneficiari 

31.12.2018 Şef birou CRPECA Timişoara - 
Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara 

Prevenirea şi combaterea consumului de droguri şi a violenţei asociate, în şcoli, prin 
derularea activităţilor preventive 
 

Număr activităţi 
Număr beneficiari 

31.12.2018 Şef birou CRPECA Timişoara - 
Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara 

6.5 Programe de investiţii în infrastructura şcolară 

Construcţie„Centrul de resurse şi asistenţă educaţională SPERANŢA” pentru copii cu 
dizabilităţi 

Corp clădire şi număr locuri 
create 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Preşedinte  
Consiliul Judeţean Timiş 

6.6 Dezvoltarea infrastructuri  şi întreţinerea patrimoniului şcolar preuniversitar de stat al Municipiului Timişoara prin: 

Lucrări de reparaţii  clădirilor şcolare - sunt cuprinse în bugetul local sumele necesare 
pentru  demararea  lucrărilor pentru 25 unităţii de învăţământ 

Număr lucrări 31.12.2018 Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Lucrări de reabilitare/reabilitări termice/ modernizare a clădirilor şcolare - sunt cuprinse în 
bugetul local sumele necesare pentru demararea lucrărilor pentru 9 unităţii de învăţământ 

Număr lucrări 31.12.2018 Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

6.7 Asigurarea condiţiilor optime de învăţământ pentru minorităţile naţionale şi grupurile dezavantajate 

Elaborarea manualelor şcolare în limbile minorităţilor naţionale pentru învăţământul 
obligatoriu şi stimularea elaborării şi/sau traducerii de manuale pentru învăţământul 
secundar superior 

Număr manuale şcolare 31.12.2017 Inspector școlar general 
Inspectoratul  Școlar  al 
Județului Timiș 

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

 Număr mediatori şcolari 31.12.2017 Inspector școlar general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 

Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru învăţământul în limba minorităţilor Număr cursuri formare 31.12.2017 Inspector școlar  
general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 

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 

Număr participări la cursuri 31.12.2017 Inspector școlar general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 
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6.8 Șanse egale de acces la educație pentru fiecare copil din România 
Programe de investiţii în infrastructura şcolară 

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  

Număr şcoli renovate / 
grădiniţe / creşe 

31.12.2017 Inspector școlar general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 

6.9 O școală inovativă 
Formarea continuă a cadrelor didactice 

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 

Număr cursuri 31.12.2017 Inspector școlar general 
Inspectoratul  Școlar  al Județului  
Timiș 

6.10 Învăţarea pe tot parcursul vieții 

Susţinerea calificării adulţilor  prin autorizarea programele / furnizorilor de formare 
profesională 
 

Număr cereri autorizare 
soluţionate, număr furnizori 
autorizaţi, număr sesiuni 
examinare pentru care au 
fost asigurat, activităţi 
tehnice 

Permanent cu 
urmărire 
trimestriala 

Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Timis 

CAP.7 POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 

7.1 Întărirea rolului sistemului de sănătate 

Optimizarea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă prin consolidarea si 
dezvoltarea în continuare a sistemului integrat UPU - SMURD 
 
 
 
Reţeaua judeţeană - Centrele de permanenta, monitorizare activitate, control in teren, 
extinderea (înfiinţarea) in mediul rural si zonele neacoperite din urban 

Număr activități desfășurate 
Monitorizare raportări 
Dezvoltare rețea județeană, 
puncte de lucru 
 
Înfiinţare/desfiinţare C.P 
Evaluare activitate 
Monitorizare raportări 
Avizare program gărzi, 
număr consultaţii, consum 
de materiale sanitare şi 
medicamente; echipelor de 
gardă.     
Analiza distribuției si 
acoperirii cu servicii de 
urgenta; 
Înființare de noi centre de 
permanenta si obținerii 
acordului Casei Judeţene 
de Asigurări de Sănătate 
Timiş 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 
 
 
 
 
Trimestrial 
 
 
 
 
Evaluare 
semestriala 
 
Trimestrial 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 
 

Monitorizarea si controlul activităţii centrelor de permanenţă 
 

Număr de acţiuni  
Verificare lunară  

Permanent, cu 
urmărire 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 
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Avizare permanenta orar de 
funcționare si programul de 
lucru in zile de week-end si 
sărbători legale. 

trimestrială 

Măsuri de promovare a sănătăţii pentru creşterea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii 
romilor la serviciile de sănătate publică şi la creşterea speranţei de viaţă 
 
 
Desfășurare campanii de informare - educare - comunicare 

Număr acţiuni desfășurate 
Număr activități de 
informare, educare, 
comunicare 
 
Număr campanii si ținte: 
Comunități, priorități de 
sănătate specifice naționale 
igiena personală, prevenirea 
bolilor , celebrarea zilelor 
mondiale/europene conform 
calendarului stabilit, 
săptămâna europeană, 
antibiotice, a mobilității,  
sportului, prevenirea 
cancerului de col, sănătatea 
dentara, a vaccinării, 
împotriva obezității  

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Asigurarea asistentei medicale în zone greu accesibile si/sau cu condiţii  
deosebite (comisie paritara) 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea acoperirii cu servicii medicale 

Număr întruniri ale comisiei 
paritare 
Număr activități: prelungire / 
încheiere contracte, 
Evaluarea/reactualizarea 
încadrării la condiții 
deosebite 
 

Număr întruniri ale comisiei 
de prelungire a activității 
medicale după vârsta de 
pensionare  

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Reţeaua judeţeană - centrele de permanenţă Număr centre permanenţă 31.12.2018 Preşedinte 
Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Timiş 

7.2 Managementul sistemului de sănătate 

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 cerebrovasculare 

Finanțare programe 
Implementare programe 
Monitorizare activitate 
Indicatori 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 
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Derularea programelor naţionale de sănătate, inclusiv cele de screening pentru depistarea 
precoce şi tratarea bolilor netransmisibile, cu impact major asupra indicatorilor stării de 
sănătate, cu prioritate pentru bolile oncologice, cardiovasculare şi cerebrovasculare 

Număr acţiuni/campanii 
privind programele naționale 
Coordonarea /derularea 
programe naționale de 
sănătate publica prin 
unitățile sanitare cu paturi 
publice - aparținând AAPL, 
exclusiv alte unități sanitare 
private /al;te rețele sanitare 
Bugete alocate 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 
 
Programele de sănătate finanţate de Ministerul Sănătăţii 
 
Monitorizarea şi implementarea Programelor Naţionale de Sănătate preventive şi 
profilactice ale Ministerului Sănătăţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promovarea sănătăţii, politici de sănătate locală şi regională, practici preventive de sănătate 
publică şi comunitară 
 
Supravegherea şi controlul tematic în PNS şi domeniul acţiunilor prioritare de sănătate 

Număr acţiuni  
Număr programe 
Buget alocat 
Indicatori 
 
Total doze vaccin, pe medii 
Total medici vaccinatori  
Acoperirea vaccinala  
b)Programul naţional de 
prevenire, supraveghere şi 
control al infecţiei HIV; 
d) Programul naţional de 
prevenire, supraveghere şi 
control al tuberculozei; 
 e) Programul naţional de 
supraveghere şi control al 
infecţiilor nosocomiale şi 
monitorizare a utilizării 
antibioticelor şi a 
antibioticorezistenței,  
Controale tematice in 
domeniul vizat. 
 
Număr acțiuni / activități / 
campanii 
 
Număr acțiuni de control 
Controale tematice 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urmărire 
trimestrială 
 
Evaluare 
semestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitarea accesului populaţiei la servicii medicale pe tot cuprinsul judeţului (contractarea echilibrata 
de servicii medicale in ambulatoriile de specialitate din mediul urban) 

Număr servicii medicale Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Preşedinte 
Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Timiş 

Finanţarea serviciilor medicale (plata pe DRG in spitale, contractarea serviciilor medicale in 
ambulatoriul clinic pe specialităţi, a competentei, a dotărilor cu aparatura medicală etc.) 

Număr  servicii medicale Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Preşedinte 
Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Timiş 
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Creşterea ponderii intervenţiilor preventive, asistentei medicale primare, asistentei ambulatorii de 
specialitate şi îngrijirilor la domiciliu 

Număr servicii asistenţă 31.12.2017 Preşedinte 
Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Timiş 

7.3 Optimizarea sistemului  informatic integrat interdepartamental, ca suport pentru interoperabilitatea aplicaţiilor informatice existente,suport decizional pentru 
managementul unităţii, elaborarea politicilor de sănătate şi managementul sistemului sanitar judeţean 

Derularea programului SMIS 37665 „Sistemul integrat al activităţii şi documentelor în 
vederea creşterii eficacităţii organizaţionale 
 
Monitorizarea activităţii de statistică medicală şi altele 

Număr acţiuni 
Monitorizare activitate  
 
Indicatori demografici 
Morbiditate 
Raport SAN 

Urmărire 
trimestrială 
 
Trimestrial, 
semestrial, 
anual 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Coordonarea îngrijirilor de sănătate prin asigurarea unor trasee optime pentru pacienţi, pe categorii de 
afecţiuni 

Baza de date 31.12.2017 Preşedinte 
Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Timiş 

7.4 Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate de bază 

Monitorizarea migraţiei medicale şi a deficitului de personal şi a pregătirii rezidenţilor, plata 
rezidenţilor în cazul unităţilor sanitare aflate în subordinea autorităţilor publice locale 

Număr acţiuni de informare 
Evaluare 
Mişcarea rezidenţilor 
Număr rezidenți  
Buget alocat 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

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

Număr activităţi  
Număr unități înființate 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Implementarea şi monitorizarea de instrumente care să asigure calitatea serviciilor de 
sănătate/siguranţa pacienţilor şi furnizorilor de servicii 
 
 
 
Activitatea de inspecţie şi control.  
 
 
 
Monitorizare furnizori de servicii medicale, controale tematice ale Ministerului Sănătăţii şi 
proprii ale Direcţiei de Sănătate Publică (SAJ) 

Număr activităţi informare / 
sondare 
Implementare instrumente 
de asigurare a calității 
 
Număr acţiuni de control 
Categorii:amenzi,suspendări 
avertismente 
 
Domenii controlate, acțiuni / 
unități  
Controale la stații si substații 
ale Serviciului de Ambulanta 
Timis 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

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

Baze de date 
 
Reactualizare baze de date 
tip clearing house:lista 
furnizori de servicii medicale 
- asistența primara, 
specialitate ambulatorie, 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 
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unități sanitare cu 
paturi,servicii de asistenta 
medicala si transport 
sanitar; 
Baza de date pentru 
implementarea Ordinului 
comun 1985/1305. 
Baza de date 

- Baza privind pacienții  
Înregistrați cu sentințe 
penale conform CP 109 -
obligativitatea efectuării 
tratamentului medical de 
specialitate. 
-     Baza de date cu 
pacienții aflați sub interdicție 
(curatele, tutoriat). 

Monitorizarea migraţiei medicale şi a deficitului de personal şi a pregătirii rezidenţilor, plata 
rezidenţilor în cazul unităţilor sanitare aflate în subordinea autorităţilor publice locale 

Număr acţiuni de informare 
Evaluare 
Mişcarea rezidenţilor 
Număr rezidenți  
Buget alocat 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Gestionarea judicioasa a fondurilor pentru asistenta medicala primară, asistenţă 
spitalicească şi a asistenţei cu medicamente compensate şi gratuite în ambulator, în 
vederea finanţării corespunzătoare a furnizorilor de servicii medicale si a furnizorilor de 
medicamente in sensul ameliorării nivelului şi calităţii serviciilor medicale precum şi 
revizuirea sistemului de finanţare şi implementarea unui control riguros al cheltuielilor in 
aceasta direcţie 

Sume alocate din fonduri 31.12.2017 Preşedinte 
Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Timiş 
 
 
 

7.5 Asigurarea de resurse financiare suplimentare din fonduri europene şi prin PPP, mai ales aferente cadrului financiar multianual 2014 - 2020, planificare 
multianuală 

Institutul de Oncologie Timişoara 
Achiziţie proiect tehnic, consultanta şi achiziţie servicii management de proiect, organizare 
de şantier, etc. 

Activităţi in derulare 
Credit bugetar in anul 2018 
Credit de Angajament 
pentru acest obiectiv  
Surse de finanțare 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Dezvoltarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Timişoara, 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” 
Timişoara 

Număr acţiuni 
Bugete alocate 
Alocarea prin transfer din 
bugetul Ministerului 
Sănătății, in conformitate cu 
prevederile  Ordinului MS 
nr.1079/2013, actualizat. 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 
 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Extinderea infrastructurii SAJ/SMURD la nivel judeţean (asigurarea de echipaje SMURD la 
nivel rural pentru creşterea operativităţii şi cu participarea autorităţilor locale); menţinerea 

Număr acţiuni  
Înființare puncte de lucru al 

Permanent, cu 
urmărire 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 
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capacităţii de intervenţie prin dotarea Serviciului de Ambulanţă Timiș şi SMURD Timiș,  
conform programelor multianuale de dotare. 
Înfiinţarea de puncte noi de lucru (implementarea recomandărilor din „Analiza Stării de 
sănătate a populaţiei judeţului Timis 2016) 

SAJ Timis, in zona de Nord 
a orasului, Calea Aradului;  

trimestrială 
 

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

Dotări şi reabilitări  
 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

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

Număr acţiuni  
Consultanta si asistenta de 
specialitate pentru o unitate 
sanitara cu paturi de tip 
privat 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Sprijinirea procesului de dotare cu echipamente performante a unor domenii prioritare si de 
înalta performanţă 
 

Echipamente performante  Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

Alocarea de fonduri bugetare de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii 

Sume alocate 
 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Director executiv 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

7.6 Finanţarea sistemului de sănătate,  sprijinirea reabilitării şi dotării ambulatoriilor de specialitate 

Modernizare sistem servicii medicale Ambulator Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Timiş 
(SCJUT) 

Număr echipamente 
medicale 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Președinte  
Consiliul Județean Timiș 

Construirea unui bloc spital materno-infantil integrat funcțional cu SCJU Timișoara / 
Extinderea SCJU prin construirea si integrare funcționala a unui bloc spital materno-infantil 

Corp clădire şi număr locuri 
create 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Președinte  
Consiliul Județean Timiș 

7.7 Dezvoltarea infrastructuri  şi întreţinerea patrimoniului unităţilor sanitare din reţeaua  Municipiului Timişoara prin: 

Finalizarea lucrărilor de construcţii noi 
Lucrări de reparaţii faţade, tâmplării, înlocuire elemente de tinichigerie, construiri scări 
secundare de evacuare 
Lucrări de reparaţii interioare, igienizări, înlocuirea pardoselilor vechi 
Lucrări extinderea imobilelor şi modernizarea celor existente 

Număr lucrări 31.12.2018 Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Alocare sume necesare de la bugetul local pentru diverse dotări pentru cele 3 unităţi 
spitaliceşti 

Sume alocate 31.12.2017 Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Crearea condiţiilor de siguranţă şi securitate a pacienţilor şi aparţinătorilor în conformitate 
cu prevederile legale prin alocarea sumelor necesare de la bugetul local pentru cele 3 
unităţi spitaliceşti, în vederea executări unor lucrări şi documentaţii pentru obţinerea avizelor 
şi autorizaţiilor de securitate la incendiu. 

Sume alocate 31.12.2017 Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

CAP.8 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 

8.1 
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 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri județene 

Reabilitarea infrastructurii rutiere a drumului judeţean DJ 593 pe traseul Peciu Nou - Giulvăz 
- Foeni ( Necesar de modernizat L=20km) 

Număr km - 20 km 
 

Permanent, cu 
urmărire 

Preşedinte 
Consiliul Judeţean Timiş 
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trimestrială 

Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectoarelor: km 2+725 (sens giratoriu) - Centura 
Timişoara şi Centura Timişoara - Autostrada A1 (km 12+975 

Număr km  
 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Preşedinte 
Consiliul Judeţean Timiş 

Reabilitare drum interjudeţean  DJ 684 pe traseul DN 68A (Coşava) - Tomeşti - Luncanii de 
Sus - limită judeţ CS - DN 68 (Voislova), (L=36,8km ); 

Număr km - 36 km 
 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Preşedinte 
Consiliul Judeţean Timiş 

Noduri descărcare circulaţie A1 - Autostrada la Bethausen şi Şanoviţa pt.  interconectare cu 
DJ 609, DJ 609B, DJ 609C, DJ 681C şi DJ 609A 

Număr km  
 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Preşedinte 
Consiliul Judeţean Timiş 

Nod descărcare circulaţie Autostrada A1 la  Recaş pt interconectare DN6 DJ592/DJ608E Număr km  
 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Preşedinte 
Consiliul Judeţean Timiş 

8.3 PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ. PROGRAMUL DE CONSTRUCŢII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL 
REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 

Extindere reţele apă-canalizare, branşamente apă şi racorduri canal  Lucrări 31.12.2017 Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Construirea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii - (judeţul Timiş comuna Giroc, 
Calea Timişoarei - (Beneficiar ANL - CJ Timiş) 
CRRNCH LUGOJ” - Construire casute de tip familial pentru copii, capacitate 50 locuri 
CPCD Recas” - Construcție casute de tip familial pentru copii, capacitate 50 locuri 
CP Gavojdia” - Constructie casute de tip familial pentru copii , capacitate 90 locuri 

Număr locuri create prin 
construirea locuinţelor  

Permanent, 
cu urmărire 
trimestrială 

Președinte 
Consiliul Județean Timiș 

CAP.9 POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURALĂ 

9.1 Acordarea în timp util a subvenţiilor pentru agricultură 

Finalizarea descărcării in aplicația SIVGIS a datelor din  rapoartele de control teren 2017, 
implicit operarea datelor in sistemul informatic la momentul funcționării aplicației specifice 

Încadrarea în cadrul 
procedural și termenele 
specific, inclusiv în vederea 
pregătirii pentru plata 
regulară  

03 Ianuarie - 25 
ianuarie 2018 

Director executiv 
A.P.I.A. Timiș 

Efectuarea controlului administrativ I și II al cererilor unice la nivel IAC 
Autorizarea la plata regulara a cererilor unice de plata aferente campaniei 2017 
 

Respectarea termenelor 
regulamentare cu privire la 
regimul plăților directe, 
inclusiv din punct de vedere 
a datei de 30 iunie 2018 

În funcție de 
implementarea 
funcționalităților 
IACS specifice 
la nivel A.P.I.A. 
Central si a 
finalizării 
controalelor 
teren 
(teledetecție) 

Director executiv 
A.P.I.A. Timiș 

Instruiri în cascadă, cu uzitare de prezentări, dezbateri și testare a cunoștințelor Instruirea tuturor 
funcționarilor APIA Timis 
responsabili de preluare 
cereri pe Campania 2018 
 

27 ianuarie - 10 
februarie 2018 

Director executiv 
A.P.I.A. Timiș 
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Prezentări, dezbateri pe niveluri de lucru - județean și local 
Acțiuni derulate prin mass-media 

Asigurarea informării la 
nivelul administrației a 99 
UAT - uri din județul Timiș, 
respectiv a aproximativ 
1500 fermieri țintă  

05 februarie - 
15 februarie 
2018 

Director executiv 
A.P.I.A. Timiș 

Instruirea tuturor responsabililor de primire cereri din cadrul APIA Timis 
Sesiuni de lucru si informare cu administrația locala si fermierii beneficiari 
Publicitatea si transmiterea prin posta a informațiilor specifice spre fermieri (programare, 
documente de prezentat, normative si reguli de cunoscut) 
Pregătirea infrastructurii specifice pentru primirea si derularea cererilor de la fermierii 
beneficiari, respectiv programarea depunerii cererilor 

Asigurarea informării la 
nivelul administrației a 99 
UAT - uri din jud. Timis, 
respectiv a aproximativ 
8000 fermieri 
Transmiterea a aproximativ 
18.500 de invitații prin poștă 
Digitizarea a cel puțin 80 % 
din parcele/suprafața de 
către fermieri la domiciliu  

1 februarie - 25 
februarie 2018 
 

Director executiv 
A.P.I.A. Timiș  

Primirea cererilor pentru plății directe, respective a cererilor pentru alte normative de 
implementat cu respectarea indicatorilor calendaristici si de calitate specifici;  

Primirea a aproximativ 
18.500 cereri unice de plata 
(FEGA /BN/FEADR), 
respectiv aproximativ 5000 
de cereri non FEGA pentru 
forme si masuri de 
sprijin/subvenții etc. 

15 ianuarie - 30 
iunie 2018; 

Director executiv 
A.P.I.A. Timiș 

Demersuri pentru ocuparea posturilor pe funcții publice vacante; 
Asigurarea consumabilelor specifice pentru buna derulare a  activității în implementarea 
obiectivelor antemenționate (primele 4), inclusiv verificarea tuturor stațiilor de lucru, a 
perifericelor asociate si a echipamentelor de comunicații; 
Sesiuni de instruiri punctuale pe norme PSI/SSM, SNA, CMI, Etica si Integritate, arhivare;  
Pregătirea și mentenanța parcului auto si a echipamentelor pentru control teren și inspecții; 
Actualizarea, după caz a fiselor de post; 
Asigurarea îmbunătăţirii infrastructurii APIA  CJ Timis conform normelor europene în 
domeniu, asigurarea serviciilor de întreţinere si asigurarea utilizării resurselor financiare cât 
mai eficient în sensul reducerii activităţilor neperformante, monitorizării continue a cheltuirii 
resurselor financiare  şi asigurarea unui mediu profesional de lucru; 
Realizare tuturor demersurilor pentru identificarea si recuperarea debitelor de la bugetul 
național si bugetul UE; 

 3 ianuarie - 31 
decembrie 
2018 

Director executiv 
A.P.I.A. Timiș 

Implementarea si gestionarea cererilor unice de plata 2018, dar si a acelorlalte masuri 
si/sau scheme de sprijin non IACS, conform actelor normative aferente, in vederea 
efectuării plăților aferente; 
Efectuarea controalelor administrative la nivelul Serviciul Autorizare plăți; 
Efectuarea controalelor pe teren clasic si teledetecție asupra cererilor ce fac obiectul 
eșantionului specific extras la nivel APIA - Aparat Central; 
Autorizarea la plata a cererilor unice de plata directa si a măsurilor de agromediu;  
Gestionarea administrative  si a verificărilor pe teren/inspecții, respective autorizarea la 
plata a cererilor de plata non IACS; 

Respectarea cadrului 
regulamentar si procedural, 
inclusiv din punct de vedere 
al calendarului specific de 
implementare; 

3.01 - 31 
decembrie 
2018; 

Director executiv 
A.P.I.A. Timiș  
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9.3 Realizarea producției agricole și procesarea produselor agricole 

Instruirea funcţionarilor responsabili cu realizarea controalelor pe teren privind respectarea 
condițiilor procedurale de eligibilitate a solicitanților de sprijin financiar in sectorul zootehnic,  
ANTZ - SCZ, PNA și M10 P8 

Însușirea teoretica a 
procedurii de control 
Nr. instruiri 

Trimestrul II Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 

Realizarea și finalizarea controalelor pe teren aferente eşantionului de control 2018,in 
sectorul zootehnic,la termenul stabilit prin graficul de control 
 

Încadrarea în termenele 
stabilite 
Număr controale  

Trimestrul III - 
IV 

Coordonator Oficiul Județean de 
Zootehnie Timiș 
 

Finalizarea operării datelor din rapoartele de control ANTZ - SCZ, PNA în sistemul 
informatic APIA 2018, la termenul stabilit 
 

Încadrarea în termenele 
stabilite 
Număr rapoarte introduse 

Trimestrul III - 
IV 

Coordonator Oficiul Județean de 
Zootehnie Timiș 
 

9.4 Refacerea amenajărilor de irigații și mărirea suprafețelor irigate inclusiv în amenajări locale , evacuarea gravitațională și prin pompare a excesului de 
umiditate , întreținerea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din patrimoniul ANIF TIMIȘ 

Refacerea amenajărilor de irigații și mărirea suprafețelor irigate inclusiv în amenajări locale 
Evacuarea gravitaţională şi prin pompare a excesului de umiditate din perimetrul amenajat 
cu lucrări de îmbunătăţiri funciare în limita regulamentelor de exploatare coroborate cu OUG 
22/2013 
 
Întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri  funciare din patrimoniul ANIF 

Suprafețe amenajate/irigate  
 
 
438.788 ha 
 
Conform BVC aprobat  

31.12. 2018 
 
 
31.12.2018 
 
31.12,2018 

OUAI - uri și proprietari amenajări 
locale 
Director  
A.N.I.F. - Filiala Teritorială de 
Îmbunătăţiri Funciare Timiş - Mureş 
Inferior 

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

Acordarea de consiliere şi sprijin specific, asociaţiilor de fermieri şi fermierilor, celor care 
doresc sa întocmească documentaţiile pentru agricultura, tinerilor fermieri 

Număr acţiuni de consiliere 31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

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 

Număr acţiuni de consiliere 31.12.2018 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  

Număr acţiuni de consiliere 31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Organizarea de expoziţii, work-shopuri, câmpuri demonstrative, întâlniri de lucru în câmp - 
implementarea politicilor agricole pentru produse tradiţionale, agricultura ecologică şi 
produse autohtone agricole 

Număr expoziţii, work - 
shopuri, câmpuri 
demonstrative, întâlniri de 
lucru 

31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

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, promovarea şi gândirea unor sisteme noi de 
irigare - desecare - protecţia plantelor, etc.) 

Număr acţiuni 31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Autorizarea programelor de formare profesionala  în meseriile  de „Lucrător în creşterea 
animalelor, Lucrător în cultura plantelor şi Apicultor „  pentru calificarea fermierilor  in 
domeniul agricultură 

Număr programe : 3 31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Organizarea de cursuri de calificare pentru fermieri în meseriile  de „Lucrător în creşterea 
animalelor, Lucrător în cultura plantelor şi Apicultor „ pentru a avea fermieri calificaţi in 
domeniile respective 

Număr cursuri  
Număr absolvenţi  

31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 
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Organizarea de cursuri de instruire  cu durata de  5 zile pe Măsura 11 - Agricultura 
ecologică - şi pe Măsura 10 -  Agromediu si climă 

Număr participanţi  31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Consilierea fermierilor în vederea accesării de fonduri europene  PNDR 2016 - 2020. 
Elaborare proiecte solicitanţilor de fonduri europene  Sub măsura 6.1 şi Sub măsura 6.3. 
Monitorizare si implementare proiecte elaborate pe submăsurile 6.1 şi 6.3   

Număr acţiuni de consiliere  
Număr proiecte elaborate 
submăsura 6.1;  
Număr proiecte elaborate 
submăsura 6.3;  

31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Colectare de date contabile pentru Registrul de Informaţii şi Contabilitate agricolă din cadrul 
MADR 

Număr chestionare  31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Evidenţă Registru plantaţii viticole pentru aprobare/respingere sau modificare a planurilor 
individuale în conformitate cu OMADR NR 1763/2014 

Număr plantaţii viticole 31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Participare şedinţe Comisie de Fond Funciar şi în Comisiile locale de Fond Funciar din 
cadrul comunelor din judeţul Timiş 

Număr şedinţe fond funciar 31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Eliberarea de avize consultative solicitanţilor de atestate de producător conform Legii 
145/2014 

Număr avize acordate  31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Participarea la constatarea pagubelor produse de fenomenele naturale cât şi distrugerilor 
de culturi provocate de crescătorii de animale cât şi de vânat, alături de membrii comisiilor 
de la nivel local 

Număr procese verbale de 
constatare 

31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Popularizare şi implementare politicilor agricole MADR  - PROGRAMUL TOMATE / 2017 Număr cereri de solicitare a 
ajutorului de minimis - 
tomate  

31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Popularizarea şi implementartea politicilor agricole MADR- PROGRAMUL LÂNĂ/ 2017                                       Număr cereri de solicitare a 
ajutorului de minimis- 
comercializarea lănii 

01.09..2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Popularizarea şi implementarea politicilor agricole MADR  -PROGRAMUL DE SUSŢINERE  
A CRESCĂTORILOR DE PORCI RASELE BAZNA ŞI MANGALIŢA 

Număr cereri de solicitare a 
ajutorului de minimis -
crescători de porci din 
rasele Bazna şi Mangaliţa 

16.04.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Participare „BIROU UNIC” acordare consultanţă pe probleme de agricultură din cadrul CCIA 
Timiş - Centru de afaceri 

Număr de consultanţe 
acordate pe domenii de 
activitate. 

31.12.2018 Director executiv 
Direcția pentru Agricultură 
Județeană Timiș 

Consilierea fermierilor cu privire la noile reglementări naţionale şi ale U.E. legate de sectorul 
creșterii animalelor și a accesării măsurilor de sprijin financiar specifice 

Număr acţiuni de consiliere Permanent Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 

Acreditarea de noi asociații ale crescătorilor de animale,in condițiile legale Nr. asociații acreditate La solicitare Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 
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9.6 Înființarea  centrelor  de  colectare  și  procesare  a  legumelor/  fructelor  din  bazinele legumicole / pomicole în vederea valorificării integrale a 
producției, evitarea pierderilor și creșterea veniturilor producătorilor agricoli, o bună aprovizionare a consumatorilor 

Efectuarea cu celeritate a procedurilor privind avizarea / autorizarea / înregistrarea  
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, pentru aceste obiective 
 

Reducerea duratei de 
autorizare / înregistrare 
sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor  a 
acestor unităţi, la maximum 
15 zile lucrătoare 

31.12.2018 Director executiv 
Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, 
Serviciul de specialitate 
responsabil 

9.7 Înființarea de centre de colectare și unități de prelucrare a lânii și pieilor de ovine și caprine în vederea reducerii pierderilor crescătorilor de animale, 
reducerea poluării mediului înconjurător 

Efectuarea cu celeritate a procedurilor privind avizarea/autorizarea/înregistrarea  sanitară 
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, pentru aceste obiective. 
 

Reducerea duratei de 
autorizare/înregistrare 
sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor  a 
acestor unităţi, la maximum 
15 zile lucrătoare 

Permanent, în 
tot cursul anului 

Director executiv 
Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, 
Serviciul de specialitate 
responsabil 

9.8 Program de sprijin suine rasele Bazna și Mangalița    

Informarea potențialilor beneficiari ai programului de sprijin financiar pentru crescătorii de 
suine din rasele Bazna și Mangalița privind condițiile și beneficiile accesării acestui program 
de minimis 

Nr. informări 
 

Trimestrul I - II Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 

Verificarea încadrării animalelor in standardul de rasă și eliberarea adeverinței, în vederea 
înscrierii celor corespunzătoare, dar fără certificat de origine, în Registrul Genealogic al 
rasei. 

Nr. verificări 
Nr. adeverințe eliberate 

Trimestrul I - II Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 

9.9 Susținerea activității de reproducție in sectorul creșterii suinelor 

Autorizarea vierilor corespunzători pentru folosirea la recoltare de material seminal folosit in 
însămânțările artificiale 

Nr. vieri autorizați Permanent 
 

Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 

Acreditarea laboratoarelor de colectare,prelucrare,depozitare și comercializare a 
materialului seminal de vier 

Nr. laboratoare acreditate Permanent 
 

Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 

Acreditarea fermelor de elită și hibridare pentru producerea de animale de reproducție,rasă 
pură și hibrizi 

Nr. ferme acreditate Permanent 
 

Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 

9.10 Susținerea activității de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol 

Atribuirea codului de identificare pentru fermele de selecție,reproducție și stațiilor de 
incubație pentru producerea și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de 
fermă,conform legislației. 

Nr. coduri acordate La solicitarea 
fermelor 

Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 

9.11 Susținerea activității în sectorul creșterii taurinelor din rasele Bălțată Românească și Brună 

Creșterea numărului de animale din cele două rase cuprinse in controlul oficial al producției Nr.  animale in COP Permanent 
 

Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 

Creșterea ponderii însămânțărilor artificiale și a transferului de embrioni,  în scopul 
îmbunătățirii valorii genetice a animalelor de reproducție 

Nr. însămânțări artificiale Permanent 
 

Coordonator  
Oficiul Județean de Zootehnie 
Timiș 
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CAP.10 POLITICI DE MEDIU. APELE ŞI PĂDURILE 

10.1 Program de prevenire si gestionare a inundațiilor 

Dezvoltarea de studii și expertize pentru lucrările hidrotehnice Număr studii şi expertize 2018 Director 
Administraţia Bazinală de Apă  

Actualizarea regulamentelor de exploatare la acumulări Nr. regulamente 2018 Director 
Administraţia Bazinală de Apă 
Banat  

Evaluări ale stării tehnice ale lucrărilor hidrotehnice aflate în patrimoniu Număr PV de control 2018 Director 
Administraţia Bazinală de Apă 
Banat  

Raport de sinteză pentru managementul barajului Surduc Capacităţi -  buc 2018 Director 
Administraţia Bazinală de Apă 
Banat  

Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de prevenire a inundațiilor sub forma 
infrastructurii verzi: consolidări de maluri cu materiale locale 

Capacităţi - buc 2018 Director 
Administraţia Bazinală de Apă 
Banat  

Realizarea de măsuri structurale de protecție împotriva riscului la inundații: consolidări de 
maluri, completări terasamente diguri 

Capacităţi - buc 2018 Director 
Administraţia Bazinală de Apă 
Banat  

Alte tipuri de acțiuni specifice gestiunii riscului la inundații: decolmatări și reprofilări ale 
albiilor minore, îndepărtarea vegetației din albiile minore, reparații subtraversări, reparații 
echipamente hidromecanice, reparații lucrări hidrotehnice 

Capacităţi - buc 2018 Director 
Administraţia Bazinală de Apă 
Banat  

Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundațiilor prin preluarea soluțiilor oferite de 
ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate de creșterea incidentei 
evenimentelor extreme ( zone umede cu efect asupra prevenirii inundațiilor si deșertificării, 
stabilirea unor zone inundabile controlat si masuri bazate pe ecosisteme, torenți si desecări) 

Capacităţi - buc 2018 Director 
Administraţia Bazinală de Apă 
Banat  

Realizarea de masuri structurale de protecție împotriva riscului la inundații, acolo unde 
infrastructura verde nu este suficienta, prin construirea ori reabilitarea infrastructurii de 
reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme. Investiții pentru 
stocarea/devierea apelor provenite de la inundații 

Capacităţi - buc 2018 Director 
Administraţia Bazinală de Apa 
Banat  

10.2 Prevenirea riscului si diminuarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor 

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 

Nr. activităţi 31.12.2018 Inspector şef 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 

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

Baza de date 31.12.2018 Inspector şef 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 

Informări preventive privind pericolele la care sunt expuşi cetăţenii, măsuri de autoprotecţie 
 

Nr. informări 31.12.2018 Inspector şef 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 

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 

Nr. avertizări / informări 31.12.2018 Inspector şef 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 
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10.3 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 

Inventarierea şi monitorizarea  apelor stagnante de suprafaţă existente pe raza Municipiului 
Timişoara, în vederea protecţiei şi îmbunătăţirii ecosistemelor acvatice 
 

Prelevarea de probe şi 
monitorizarea tuturor 
locaţiilor cu lucii de apă, 
evenimente, raportări 

Lunar Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Managementul durabil al pădurilor din patrimoniul Municipiului Timişoara şi protecţia şi 
conservarea biodiversităţii 

Organizare evenimente Lunar Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

10.4 Extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor 

Monitorizarea și raportarea lunară a cantităţilor de deşeuri colectate selectiv în instituţie, în 
conformitate cu Legea nr. 132/2010 

Cantităţi de deşeuri 
colectate selectiv în instituţie 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

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

Efectuarea de controale pentru verificarea modului de respectare a legislaţiei in domeniul 
GES conform HG 780/2006 cu modificările şi completările ulterioare 

Număr controale 
Sancţiuni contravenţionale: 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

10.6 Monitorizarea conformării privind gestionarea deşeurilor, ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, vehiculelor scoase din uz, uleiurilor uzate, bateriilor şi 
acumulatorilor uzaţi, deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

Monitorizarea implementării Sistemului Integrat de Gestionare a Deşeurilor Baze de date / SIM 31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Verificarea agenţilor economici privind modul de gestionare/valorificare a deşeurilor de toate 
tipurile 

Număr controale 
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

10.7 Extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor 

Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş Volum deşeuri procesate 
(m3) 

Permanent, cu 
urmărire 
trimestrială 

Preşedinte 
Consiliul Judeţean Timiş  

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

Cantități deșeuri 
colectate/valorificate 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Controale  la autorităţile publice locale din judeţul Timiş privind implementarea sistemului de 
colectare selectivă 

Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

10.8 Creşterea cantităţii de deşeuri intrate în circuitul de reciclare 

Monitorizare fluxurilor de deşeuri intrate în circuitele de reciclare/valorificare/recuperare Cantități pe fluxuri de 
deșeuri colectate/valorificate 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

10.9 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul managementului chimicalelor 

Actualizarea inventarului agenţilor economici care desfăşoară activităţi cu substanţe chimice 
periculoase 

Număr agenți economici 
care gestionează SCP 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  
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10.10 Planuri de management pentru ariile naturale protejate 

Supravegherea stării de conservare în ariile naturale protejate deţinute în custodie, conform 
legislaţiei în vigoare 

Număr deplasări efectuate 
în teren 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Monitorizarea implementării planurilor de management pentru ariile naturale protejate 
deţinute în custodie 

Nr. activități realizate din 
planurile de management 
aprobate 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş 

Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate  atribuite/neatribuite în 
custodie 

Nr. planuri de management 
elaborate 
 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Verificarea planurilor de management elaborate pentru ariile naturale protejate  Număr controale 
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Controale pentru verificarea  activității custozilor /administratorii ariilor naturale protejate Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu -  
Comisariatul Judeţean Timiş 

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

Efectuarea controalelor pentru verificarea respectării plafoanelor de emisii SO2 NO2 si 
pulberi   

Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu –  
Comisariatul Judeţean Timiş 

Implementarea prevederilor legale referitoare la valorile limită pentru dioxidul de sulf, 
dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberi în suspensie şi plumb din aerul înconjurător 
(Directiva 1999/30/CE, cu modificările şi completările ulterioare) 

Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 
 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Efectuarea controalelor pentru verificarea respectării modului de implementare a 
Regulamentului privind substanţele care depreciază stratul de ozon    

Număr controale 
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

10.12 Stabilirea unui sistem unitar de management al speciilor strict protejate 

Completarea cu informaţii în bazele de date privind speciile de floră şi faună sălbatică şi 
habitatele naturale de interes comunitar existente în judeţul Timiş 

Număr înregistrări în baza 
de date 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
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 

Număr autorizații emise 31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Actualizarea continuă a  bazelor de date privind speciile de floră şi faună sălbatică şi 
habitatele naturale de interes comunitar existente în judeţul Timiş;  
Desfăşurarea de acţiuni de control în târguri, pieţe  şi puncte de frontiera pentru verificarea 
persoanelor fizice şi agenţilor economici care desfăşoară activitate de  comerţ cu specii de 
floră şi fauna sălbatică 
 

Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

10.13 Raportarea de către operatorii economici a investițiilor pentru realizarea măsurilor impuse în planurile de acţiuni a autorizaţiilor integrate de mediu pentru 
îndeplinirea angajamentelor stabilite în Tratatul de aderare a României la UE 

Actualizarea bazei de date cu situri contaminate la nivelul judeţului Timiş Număr înregistrări în baza 
de date 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  



33 

 

10.14 Monitorizarea activităţilor care au impact asupra mediului 

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

Nr. și tipul actelor de 
reglementare 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Asigurarea unei bune transparenţe a procesului de luare a deciziilor prin publicarea pe site-
ul agenţiei a acestora 

Anunțuri / decizii / etc. 
postate pe site-ul APM 
Timiș, în cadrul procedurilor 
de reglementare 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Realizarea controalelor planificate pentru verificarea activităţilor cu impact asupra mediului      
în vederea verificării prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu 

Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Verificarea realizării măsurilor impuse în vederea conformării instalaţiilor IPPC  Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Verificarea conformării cu legislaţia referitoare la managementul riscului la instalaţiile 
SEVESO 

Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Verificarea conformarea cu prevederile legislaţiei referitoare la emisiile de COV din activităţi 
industriale (cu excepţia COV din curăţătorii chimice) 

Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Verificarea respectarea măsurilor din planurile de acţiune şi implementării prevederilor 
legale la instalaţiile LCP 

Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Efectuarea controalelor planificate și neplanificate la operatori economici/persoane fizice 
pentru verificarea respectării legislaţiei de mediu în vigoare 

Număr controale  
Sancţiuni contravenţionale 
 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

10.15 Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative / instituționale în domeniul mediului 

Participări la instruiri pe diverse teme de mediu Număr instruiri 
Număr persoane instruite 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Participări la instruiri pe diverse teme de mediu Număr instruiri  
Număr  persoane instruite 

31.12.2018 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul mediului prin demararea 
procedurilor şi activităţilor pentru implementarea Sistemului de Management de Mediu ISO 
14001 la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, integrat cu Sistemul de Managament 
Calitate - Mediu - Energie 

Activităţi 31.12.2018 Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul mediului prin demararea 
procedurilor şi activităţilor pentru implementarea Sistemului de Management Energetic ISO 
50001 la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, integrat cu Sistemul de Managament 
Calitate - Mediu - Energie 

Activităţi 31.12.2018 Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

10.16 Program pentru monitorizarea și îmbunățățirea calității aerului  

Realizarea şi urmărirea strictă a programului de monitorizare a calităţii aerului Nr. depăşiri ale valorilor 
limită 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
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Timiş  

Realizarea inventarului anual de emisii a poluanţilor în aer Inventar 31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării industriale şi monitorizarea 
activităţii  societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi cu potenţial impact asupra 
calităţii mediului urban, pentru conformarea la cerinţele impuse prin avizele de mediu urban 
şi gestiune deşeuri 

Avize mediu Lunar Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

10.17 Îmbunătăţirea gradului de conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul 

Conştientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia mediului Nr. acțiuni de conștientizare 
Nr. persoane  participante 
 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Promovarea educaţiei ecologice, stabilirea unui parteneriat cu Ministerul Educaţiei pentru 
stabilirea de curricule specifice (activități de informare/conștientizare, activități tehnico-
educative, concursuri, excursii tematice, întâlniri cu specialiştii) 

Nr. persoane participante 
Nr. activități educative 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

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

Nr. comunicate de presă, 
interviuri, conferințe 
 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

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

Nr. persoane participante/nr. 
ședințe consultare publică 
 

31.12.2018 Director executiv 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş  

Conştientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia mediului Număr acţiuni de 
conştientizare 
Număr persoane  
participante  

31.12.2017 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Promovarea educaţiei ecologice, stabilirea unui parteneriat cu Ministerul Educaţiei pentru 
stabilirea de curricule specifice (concursuri, excursii tematice, întâlniri cu specialiştii) 

Număr persoane participante  
Număr activităţi educative  

31.12.2017 Comisar şef 
Garda Naţională de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Timiş 

10.18 Program pentru dezvoltarea durabila a pădurilor    

Preluarea în pază a suprafețelor sub 30 ha conform HG nr.846/2016 ha  31.12.2018 Director  
Direcția Silvică Timiș 

Compensarea proprietarilor de păduri pentru pierderile de venit în cazul pădurilor aflate în 
arii naturale protejate 

Nr. dosare, ha, lei valoare 
compensații 
 

31.12.2018 Inspector șef  
Garda Forestiera Timișoara 

Asigurarea continuității și integrității fondului forestier ha 31.12.2018 Director  
Direcția Silvică Timiș 

Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care în prezent aceasta nu este asigurată  Nr. contracte de 
administrare/ servicii silvice, 
ha 

31.12.2018 Inspector șef  
Garda Forestiera Timișoara 
Director  
Direcția Silvică Timiș 

Regenerare terenuri forestiere 
Realizarea lucrărilor de împăduriri în fondul forestier şi în terenuri degradate 

ha  
 

31.12.2018 Inspector șef  
Garda Forestiera Timișoara 
Director  
Direcția Silvică Timiș 
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Eficientizarea actului de control la gestionarea fondului forestier si la agenții care 
exploatează, prelucrează și comercializează materiale lemnoase și alte produse ale pădurii 

Număr acte de control si 
rezultatele acestora 
infracțiuni, contravenții, 
valoare lei, mc material 
lemnos confiscat 

31.12.2018 Inspector șef  
Garda Forestiera Timișoara 
 
Director  
Direcția Silvică Timiș 

Respectarea regimului silvic de către toți proprietarii și administratorii de fond forestier  Volum si valoare pagube  
prin tăieri ilegale 
volumul arborilor tăiați ilegal 
mc, valoare prejudiciu lei   

31.12.2018 Inspector șef  
Garda Forestiera Timișoara 
Director  
Direcția Silvică Timiș 

Respectarea obligațiilor privind implementarea sistemului de dilligence de către operatorii 
economici care pun pentru prima data pe piața UE materiale lemnoase 

Nr. operatori economici 
verificați 
 

31.12.2018 Inspector șef  
Garda Forestiera Timișoara 

Eliberare acorduri privind utilizarea si distribuirea documentelor cu regim special Număr acorduri eliberate 
acorduri 

31.12.2018 Inspector șef Garda Forestiera 
Timișoara 

Eliminarea exploatărilor iraționale a fondului forestier Număr acțiuni control 31.12.2018 Director  
Direcția Silvică Timiș 

Clarificarea juridica  a ocupațiilor și litigilor Situație dosare 31.12.2018 Director  
Direcția Silvică Timiș 

Eficientizarea actului de control privind resursele cinegetice Nr. verificări / acțiuni 
verificări 

31.12.2018 Inspector șef Garda Forestiera 
Timișoara 
Director  
Direcția Silvică Timiș 

Cumpararea în numele statului roman  de suprafețe acoperite cu pădure Ha 31.12.2018 Director  
Direcția Silvică Timiș 

CAP.11 POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

11.1 Încurajarea programelor de eficienţă energetică, cu precădere în sectorul rezidenţial care are un potenţial semnificativ de economisire a energiei. În acest 
sens, vor fi lansate cât mai rapid programele operaţionale din fonduri structurale care vizează sectorul energetic 

Retehnologizare centralelor termice de cartier prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu 
motoare termice - CT Dunărea 

Număr centrale Trimestrial  Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport, prin funcţionarea 
interconectată cu CET Centru 

Îndeplinirea măsurilor şi 
acţiunilor stabilite 

Trimestrial Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

11.2 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. În acest sens, 
se va iniţia un dialog cu toate părţile interesate şi autorităţile cu competenţă în materie (Consiliul Concurenţei şi ANRE) pentru identificarea unei soluţii de 
echilibru în ceea ce priveşte mecanismul de promovare a producţiei de energie regenerabilă 

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

Număr abonaţi Trimestrial Director Regiunea Banat 
E-distribuţie Banat 

CAP.12 POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

12.1 Transportul rutier 

Lucrări de autostrăzi în judeţul Timiş 
Proiectare și execuție Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2,   km 27+620 - km 56+220 

Număr km Trimestrial Director 
Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Timişoara 

Program de construcţie a variantelor de ocolire  a oraşelor, şosele de centură 
Varianta de ocolire sud a Municipiului Timişoara km 0+000 - km 25+690, între DJ 591 - 

Număr km Trimestrial Director 
Direcţia Regională de Drumuri şi 
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DN59 - DN6,  (proiect tehnic, execuție) 
Varianta de ocolire a Municipiului Timișoara între DN69 - DN6 - DN59A - Strada Polonă (DJ 
591), (studiu de fezabilitate) 

Poduri Timişoara 

Investiţii  
Drum de legătură Autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69 

Număr km Trimestrial, 
2019 

Director 
Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Timişoara 

Reparaţii capitale  
Consolidare DN 57 km 152+990 - 200+745, sector în judeţul Timiş km 177+250 - km 
200+745 (proiectare + execuţie) 

Număr km Trimestrial, 
2019 

Director 
Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Timişoara 

Întreținere periodică  
Pod pe DN 59 km 48+391 (expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic, execuţie) 
Pod pe DN 59 km 23+073 (expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic, execuţie) 
Pod pe DN 68A km 33+901 (proiect tehnic, execuţie) 
Pod pe DN 69 km 10+053 (expertiză tehnică, DALI) 
Podeţ pe DN 59F km 21+268 (expertiză tehnică ) 
Întreținere periodică drumuri (reciclare, covoare asfaltice, straturi bituminoase foarte subțiri, 
tratamente bituminoase ) 

Număr lucrări 
 
Număr km 

Trimestrial, 
2019 

Director 
Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Timişoara 

Întreținere curentă  
Lucrări întreținere curentă pe timp de vară 
Lucrări de întreținere curentă pe timp de iarnă 

Număr km Trimestrial, 
2018 

Director 
Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Timişoara 

12.2 Transportul Aerian 

Dezvoltarea / modernizarea reţelei aeroportuare regionale, investiţii de extindere a 
terminalului aeroportului „Traian Vuia” Timişoara 

- Lucrări de execuție 
”Construire terminal 
sosiri curse externe 
pasageri” 

- Lucrări de execuție 
”Terminal Plecări curse 
externe” 

- Achiziții echipamente de 
securitate 

- Modernizare Sistem de 
”BALIZAJ - APCH 29” 

- Achiziție autospeciale 
PSI - 2 buc. 

Trimestrial Director 
S.N. Aeroportul Internaţional 
Traian Vuia Timişoara S.A. 

CAP.13 AFACERI  INTERNE 

13.1 Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, prin: 

Derularea de razii și acţiuni de amploare/cu efective lărgite destinate prevenirii şi combaterii 
faptelor antisociale 

Număr acţiuni Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

Îmbunătăţirea timpului de reacţie la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112 având la 
bază principiul deplasării echipajului cel mai apropiat de locul faptei dar şi prin aplicarea 
sistemului integrat de patrulări poliţie - jandarmerie - poliţie de frontieră - poliţie locală, atât 
în mediul urban, cât şi în cel rural 

Număr de intervenții și 
timpul de reacție 

Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 
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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 

Procentul de intervenţie la 
apelurile de urgenţă ale 
cetăţenilor 

31.12.2018 Inspector şef 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 

Prevenirea si combaterea fenomenului cerșetoriei, persoanelor fără adăpost, al asigurării 
ordinii şi liniştii publice, a prevenirii infracţionalităţii stradale şi a fenomenului contravenţional 
reglementat prin  Legi, Hotărâri, Ordonanțe ale Guvernului și Hotărâri ale Consiliului Local 
al municipiului Timişoara aflate în competența Poliției Locale 

Planuri de acțiuni, număr 
persoane depistate, procese 
verbale de constatare a  
contravențiilor încheiate 

Lunar Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 
Direcţia Poliţia Locală Timişoara 
 

13.2 Reducerea victimizării cetăţenilor în accidente de circulaţie, prin: 

Executarea zilnică de acţiuni punctuale pe cauzele generatoare de accidente Număr acţiuni Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

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

Număr activităţi Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

Distribuirea de materiale tipărite, cu caracter preventiv Număr materiale Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

Depistarea, identificarea şi sancţionarea conducătorilor auto care încalcă în mod flagrant 
normele și regulile de conduită rutieră privind circulația în zona pietonală, parcuri și zone de 
agrement, pe locurile prevăzute cu indicatoare rutiere care semnalizează interzicerea 
opririi/staționării, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate  
corespunzător 

Planuri de acțiuni, procese 
verbale de contravenție 
încheiate 

Lunar Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 
Direcţia Poliţia Locală Timişoara 
 

13.3 Asigurarea  şi dezvoltarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri, prin: 

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 

Număr infracţiuni Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

Creşterea nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind infracţiuni economico-
financiare şi de spălare a banilor 

Valoare prejudicii 
recuperate 

Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

13.4 Îmbunătăţirea activităţii pe linie de investigaţii criminale, prin: 

Monitorizarea în continuare, a grupărilor infracţionale, în vederea documentării activităţilor 
infracţionale şi destructurării acestora 

Număr acţiuni Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

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 

Număr dosare penale Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

13.5 Îmbunătăţirea calităţii serviciului de primire a cetăţenilor şi monitorizarea activităţilor desfăşurate de subunităţile inspectoratului, prin: 

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

Număr solicitări Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

Promovarea în mass-media a proiectelor, campaniilor şi activităţilor derulate de I.P.J. Timiş 
pe segmentul de prevenire a criminalităţii 

Număr campanii de 
promovare 

Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

mailto:office@poltim.ro
http://www.poltim.ro/
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13.6 Creşterea siguranţei cetăţeanului în mediul urban şi rural prin asumarea unor misiuni pentru combaterea fenomenului infracţional stradal 

Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum 
şi prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar 

Număr acţiuni Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean 
„General Moise Groza”  Timiş 

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

Număr acţiuni Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean 
„General Moise Groza”  Timiş 

Perfecţionarea dispozitivelor de acţiune ale Jandarmeriei Române şi realizarea unei 
cooperări eficiente, menite să asigure ordinea publică cu ocazia desfăşurări manifestărilor 
publice la care participă un public numeros 

Număr acţiuni Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean 
„General Moise Groza”  Timiş 
Comandant 
Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Glad Voievod” Timişoara 

13.7 Colaborarea mai strânsă cu toate structurile M.A.I., privind combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a îndeplinirii misiunilor poliţieneşti 

Executarea de misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, prin organizarea de 
acţiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi prin activităţi de patrulare în 
sistem integrat 

Număr misiuni Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean 
„General Moise Groza”  Timiş 
Comandant 
Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Glad Voievod” Timişoara 

Executarea de misiuni în cooperare cu I.T.P.F. Timişoara pentru prevenirea şi combaterea 
migraţiei ilegale, a contrabandei, a traficului de persoane şi droguri 

Număr misiuni Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean 
„General Moise Groza”  Timiş 
Comandant 
Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Glad Voievod” Timişoara 

13.8 Îmbunătăţirea pregătirii cadrelor şi a dotării tehnice 

Formularea de propuneri către eşalonul superior pentru obţinerea competenţelor de poliţie 
judiciară şi poliţie rutieră precum şi alocarea unor indicatori pentru crearea acestor structuri 

Număr propuneri Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean 
„General Moise Groza”  Timiş 

Formularea de propuneri către eşalonul superior pentru înfiinţarea unui detaşament mobil Număr propuneri Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean 
„General Moise Groza”  Timiş 

13.9 Paza şi protecţia instituţională 

Modernizarea misiunii de pază şi protecţie instituţională prin punerea în aplicare a 
„Conceptului de monitorizare, supraveghere şi intervenţie” la obiectivele din competenţa 
I.J.J. Timiş 

Activităţi Trimestrial Inspector şef 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean 
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„General Moise Groza”  Timiş 

13.10 Gestionarea fenomenului migraționist la frontierele României 

Necesitatea continuării sau dezvoltării unor noi relaţii de cooperare cu structurile similare 
din ţările U.E. şi diverse organisme şi organizaţii internaţionale cu atribuţii în domeniul 
managementului frontierei şi combaterii criminalităţii transfrontaliere ( FRONTEX, 
EUROPOL, CEPOL, EUBAM, SELEC., ş.a.) 

Activități 31.12.2018 Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră 
Timişoara 

Dezvoltarea conceptului de management integrat al frontierei de stat, prin îmbunătăţirea 
capacităţii de a asigura un înalt nivel de securitate la frontiera externă a U.E., precum şi 
adoptarea şi implementarea politicilor comune în domeniu 

Număr acţiuni 
 

31.12.2018 Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră 
Timişoara 

Continuarea participării lucrătorilor din cadrul I.T.P.F. Timişoara, la nivel strategic şi 
operaţional, în cadrul operaţiunilor de securizare a frontierelor europene, sub egida 
FRONTEX 

Număr acţiuni 
 

31.12.2018 Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră 
Timişoara 

Implementarea stategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României 
în perioada 2017-2020 

Activități 31.12.2018 Inspector şef 
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Timişoara 

13.11 Asigurarea managementului anticorupţie în toate unităţile subordonate MAI 

Elaborarea şi implementarea măsurilor de combatere a riscurilor de corupţie Număr  Planuri de 
management al riscurilor 

31.12.2017 
 

Inspector şef 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 

13.12 Creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a 
cadrelor 

Achiziţionare echipamente specifice  pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului 
de intervenţie în situaţii de urgenţă 

Număr echipamente 
achiziţionate 

31.12.2017 Inspector şef 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 

Cursuri de pregătire profesională şi perfecţionare a personalului din cadrul inspectoratului Număr cursuri de pregătire 31.12.2017 Inspector şef 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 

13.13 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 

Formularea de propuneri către eşalonul superior în scopul elaborării, promovării şi 
implementării unor politici şi programe privind pregătirea profesională, creşterea calităţii 
vieţii personalului 

Număr propuneri formulate 31.12.2017 
Inspector şef 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş 

13.14 Arhivele Naţionale 
Consolidarea statutului instituţiei de autoritate naţională în domeniul arhivelor şi gestionării informaţiei 

Modificarea statutului Arhivelor Naţionale prin iniţierea şi promovarea unui proiect de lege a 
arhivelor care să stabilească un statut de Agenţie Naţională, buget distinct, statut specific al 
personalului arhivelor, precum şi o încadrare echilibrată cu personal de specialitate, etc. 

Activităţi 31.12.2018 Director 
Arhivele Naţionale Serviciul 
Judeţean Timiș 

Specializarea şi concentrarea activităţii de control şi îndrumare la creatori şi deţinători de 
documente exclusiv din sectorul public 

Acţiuni 31.12.2018 Director 
Arhivele Naţionale Serviciul 
Judeţean Timiș 
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13.15 Optimizarea prestaţiei Arhivelor Naţionale în raporturile cu cetăţenii şi cu creatorii/deţinătorii de arhive publici şi privaţi 

Îmbunătăţirea accesului la cercetarea documentelor prin iniţierea şi promovarea unui proiect 
de act normativ pentru asigurarea accesului la cercetarea documentelor în condiţii unitare la 
toţi creatorii şi deţinătorii de documente din domeniul public, amenajarea adecvată a sălii de 
studiu a serviciului şi a biroului de relaţii cu publicul 

Activităţi 31.12.2018 Director 
Arhivele Naţionale Serviciul 
Judeţean Timiș 

Valorificarea informaţiilor din documente în scopuri ştiinţifice şi educative prin expunerea 
documentelor pe care le deţinem prin formule cât mai variate cu eficienţă la publicul larg 

Documente 31.12.2018 Director 
Arhivele Naţionale Serviciul 
Judeţean Timiș 

13.16 Asigurarea capacităţii Arhivelor Naţionale de a controla şi administra la nivel naţional patrimoniul arhivistic digital al României 

Gestionarea documentelor pe suport electronic din FAN. Această direcţie se realizează prin 
întocmirea unui program pentru administrarea şi gestionarea documentelor pe suport 
electronic din FAN, asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipamente 
specifice IT, precum şi perfecţionarea pregătirii personalului  pentru utilizarea aplicaţiilor IT 

Număr documente 31.12.2018 Director 
Arhivele Naţionale Serviciul 
Judeţean Timiș 

CAP.14 POLITICĂ EXTERNĂ 

14.1 Relația cu vecini direcți ai României 

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

Număr de delegații / vizite 
primite 

anual, dacă 
există solicitări 

Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş 

Activităţi desfășurate 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 

Număr de evenimente 
organizate 
 
Număr de domenii 
analizate 

anual, potrivit  
înțelegerilor 
reciproce 

Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş 

14.2 Relația cu  statele membre UE  

Activități desfășurate de Instituția Prefectului Județul Timiș în relația cu reprezentanțele 
consulare precum și cu alte entități din Germania, Franța, Italia, Spania 

Număr de delegații / vizite 
primite 
 
Număr de evenimente l-a 
care s-a participat / 
organizat 

anual Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş 

14.3 Relația cu  Asia, America Latină și Africa 

Activități desfășurate de Instituția Prefectului Județul Timiș în relația cu reprezentanțele 
consulare precum și cu alte entități din SUA, Federația Rusă, Israel, statele arabe și cu 
puterile emergente din Asia, America Latină și Africa, Republicii Coreea și China 

Număr de delegații / vizite 
primite 

anual, dacă 
există solicitări 

Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş 

CAP.15 CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI 

15.1 Programul AREAL BANAT, Proiectul Patrimoniul imobil - Arheologie 

Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii  
Diseminarea activităţilor de cercetare în domeniul patrimoniului imobil 

Număr activităţi trimestrial Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 

Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea 
unui nou public  
Organizarea de cursuri de familiarizare a cetățenilor ce activează în arii diverse cu acțiunile 
de promovare și protejare a patrimoniului cultural al Timișoarei și al județului Timiș 

Activitate lunar Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 
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Continuarea proiectului de digitizare a informațiilor legate de imobilelor istorice, a celor 
aflate în zone de protecție și în zone protejate din zone de protecție din Timișoara și județul 
Timiș 

Clădiri trimestrial Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 

Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
Continuarea proiectului de realizarea unui Repertoriu al tumulilor din jud. Timiș (identificare 
pe teren, realizare fișă de sit, înregistrare coordonate Stereo 1970, diseminare informații 
către proprietari și autoritățile publice locale din zona vizată) 
Organizare eveniment DJC Timiș - Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor (18 aprilie 
2018) 
Continuarea proiectului „Protejează trecutul. Protejează siturile arheologice. Jdioara ești tu” 
- proiect marcare trasee turistice - educaționale către Cetatea medievală Jdioara 
Editare și tipărire volum popularizare cercetări arheologice jud. Timiș (2018) - Arheologia 
Banatului 
Editarea și tipărirea revistei de specialitate Patrimonium Banaticum 2018 
promovarea, protejarea şi reintegrarea în circuitul naţional şi internaţional a patrimoniului 
cultural imobil al Banatului 

Acțiuni 
 
 
 
Proiect 
 
Proiect 
 
Acțiuni 
 
 
Acțiuni 

trimestrial Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 

15.2 Programul AREAL BANAT, Proiectul Patrimoniul imobil - Monumente 

Susținerea programului pentru pregătirea specialiștilor în domeniul restaurării 
patrimoniului cultural, dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii  
Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii 
Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea 
unui nou public 
Sprijinirea autorităților locale prin oferirea de suport tehnic, legislativ și financiar în 
procesul de reconversie a spațiilor industriale dezafectate în hub-uri culturale și de 
protejare si valorificare a patrimoniului industrial 
Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
Organizare eveniment “Practici de restaurare”- ediția a IV-a 
Indexarea în baza de date a 40 de monumente istorice din municipiul Timișoara 
Acordarea de consultații gratuite, săptămânal pentru cetățenii/organizațiile care 
intenționează să demareze  lucrări de renovare, consolidare, reconversie a imobilelor aflate 
în patrimoniul cultural al județului Timiș 

Activităţi 31.12.2018 Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 

15.3 Programul AREAL BANAT Proiectul Patrimoniul mobil 

Protejarea, conservarea și depozitarea patrimoniului muzeelor 
Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii  
Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea 
unui nou public 
Susținerea proiectului “Timişoara Capitală Culturală Europeană” 
Pregătirea Centenarului Marii Uniri 
 
Promovarea, protejarea şi reintegrarea în circuitul naţional şi internaţional a patrimoniului 
cultural mobil al Banatului (judeţul Timiş). 
 
Realizarea și publicarea unui inventar al muzeelor, punctelor muzeale și colecțiilor din 
județul Timiș 

Activităţi 31.12.2018 Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 
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Organizarea în colaborare cu Muzeul Satului Bănățean și cu Muzeul de Artă Comparată de 
la Sângeorz Băi a unei tabere de creație și a unei expoziții ce reunește artiști din toate 
vechiile provincii românești 

15.4 Programul AREAL BANAT Proiectul Memorie culturală 

Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea 
unui nou public 
Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, 
precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la nivel universitar  
Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
Organizarea, în colaborare cu Universitatea de Vest Timișoara, sub coordonarea prof. univ. 
dr. Smaranda Vultur a unui workshop de memorie culturală (Gastronomie și identitate) 
 
Organizarea, în colaborare cu Muzeul Satului Bănățean a unei expoziții de port popular și 
fotografie veche (Bănățenii de altădată) 
 
Popularizarea activității culturale locale, zonale și naționale prin publicarea de informații 
complexe pe canalele social media despre artiștii și evenimentele culturale găzduite și/sau 
organizate de DJC Timiș 

Activităţi 31.12.2018 Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 

Susținerea proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii  Activităţi 31.12.2018 Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

15.5 Programul PLAI  BĂNĂŢEAN 
Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la nivel universitar 
Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 

Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, 
precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la nivel universitar 
Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
Valorificarea, conservarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului imaterial, a expresiilor 
culturale tradiţionale ale zonei. 
Organizarea de concerte, evenimente împreuna cu tinerii muzicieni 

Activităţi 31.12.2018 Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 

15.6 Programul AREAL BANAT - Artele spectacolului și arte vizuale 

Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, 
precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la nivel universitar 
Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
Spectacole de teatru susținute de artiști profesioniști în sala Studio a Casei Artelor și în 
Curtea cu castan  
Desfășurarea unui proiect amplu de teatru pentru copii și tineri prin organizarea de 
spectacole și ateliere de teatru pentru copii și tineri 
Promovarea artelor plastice timișorene prin organizarea de expoziții în galeriile Casei 
Artelor (25 de expoziții în galeria Pygmalion, galeria Subterană, cafe Klapka)  
Noaptea muzeelor 19 mai 2018 - includerea Galeriei Pygmalion și a galeriei Subterana in 
circuitul internațional 

Activităţi 31.12.2018 Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 
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15.7 Programul BIBLIOTECA  VIE 
Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la nivel universitar 
Susținerea proiectului “Timişoara Capitală Culturală Europeană” 

Lansări de carte, simpozioane, aniversări, comemorări  
Promovarea de tineri scriitori 

Activităţi 31.12.2018 Director 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş 

Finalizarea preluării  prin protocol de predare-primire cu RADEF, a imobilelor în care au 
funcţionat cinematografele din Timişoara 
Relansarea în circuitul cultural prin atribuire a spațiilor în domeniul activității teatral-artistice 

Număr spaţii  Decembrie 
2018 

Primar  
Primăria Municipiului Timişoara 

Completarea şi gestionarea bazei de date privind evidenţa  imobilelor în care funcţionează 
instituţiile de cult de pe raza Municipiului Timişoara 

Număr imobile 31.12.2018 Primar  
Primăria Municipiului Timişoara 

Realizarea unei interfeţe de lucru active cu unităţile de cult pentru îmbunătăţirea acordării 
finanţării de la bugetul local, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase, respectiv 
a modului de gestionarea eficientă a parteneriatelor încheiate, pentru folosirea eficientă a 
resurselor bugetare 

Unităţi de cult 31.12.2018 Primar  
Primăria Municipiului Timişoara 

15.8 Modernizarea și refuncţionalizarea, prin restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric - Palatul Culturii - corp vechi - A 
modernizarea şi refuncţionalizarea spaţiilor (spaţii de acces public, foaier, cabine actori, holuri, grupuri sanitare), dotări interioare (instalații, echipamente și 
dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie; reamenajare interioară 

Refuncţionalizare clădire din funcţiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea 
de spaţiu multicultural’’; realizare contract de finanţare cu ADR Vest -POR 2014 - 2020 

Lucrări 31.12.2018 Primar  
Primăria Municipiului Timişoara 

Execuţia lucrărilor pentru obiectiv  ”Conservare şi punere în siguranţa a balconului de la 
etajul 1, str. Alba Iulia - Teatrul Maghiar, Palatul Culturii” 

Lucrări 31.12.2018 Primar  
Primăria Municipiului Timişoara 

Execuţie lucrări de reparaţii construcţii - instalaţii la Scena de spectacole din Parcul Rozelor Lucrări 31.12.2018 Primar  
Primăria Municipiului Timişoara 

Realizare documentaţie tehnică şi economică pentru obiectivul: ” SF+ PT 
Refuncţionalizarea fostelor ateliere şcoală ale Colegiului Tehnic  I. C. Brătianu (fost MIU), 
cu spaţii de creaţie pentru Teatrul German de Stat”, imobil str. Cuvin ,nr. 2 

Documentaţie Trimestrul III 
2018 

Primar  
Primăria Municipiului Timişoara 

Realizare documentaţie tehnică şi economică pentru obiectivul Centrul Cultural ”Turnul de 
apă Iosefin”, imobil str. Gh. Bariţiu 

Documentaţie Trimestrul III 
2018 

Primar  
Primăria Municipiului Timişoara 

15.9 Creșterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorității rrome 

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 

Numărul monitorizărilor 
efectuate 
Numărul informărilor 
înaintate prefectului 

trimestrial Instituția Prefectului Județul Timiș 

Organizarea și participarea la ședințele grupului de lucru mixt pe problemele rromilor, 
constituit la nivelul județului 

Numărul reuniunilor 
organizate 

 
Numărul informărilor 
înaintate prefectului 

semestrial Instituția Prefectului Județul Timiș 

Organizarea și participarea la ședințelor Biroului județean pentru rromi Numărul reuniunilor 
organizate 

 
Numărul informărilor 
înaintate prefectului 

trimestrial Instituția Prefectului Județul Timiș 
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15.10 Sprijinirea grupurilor de inițiativă locală    

Cunoașterea problemelor comunității rrome, în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții grupurile 
de inițiativă locală 

Numărul reuniunilor 
organizate 
 

trimestrial Instituția Prefectului Județul Timiș 

15.11 Promovarea culturii și activităților vocaționale 

Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură și creație culturală. 
Stimularea interesului tinerilor de a participa la activități culturale 

Număr proiecte trimestrial Director, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş 

CAP.16 TINERET ŞI SPORT 

16.1 Activități de educaţie 
Implicarea în educația complementară a tinerilor 

Derularea de activități educaționale non-formale. 
Stimularea interesului tinerilor de a participa la educația non-formală. 
Asigurarea unei mai bune relevanțe practice a abilităților dobândite prin educație formală și 
non-formală 
Încurajarea organizațiilor care dezvoltă proiecte de educație non-formală adresate tinerilor 

Număr proiecte trimestrial Director, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş 
 

16.2 Integrare pe piața muncii 
Consiliere și orientare în carieră 

Desfășurarea de acţiuni care prevăd creşterea angajabilităţii în rândul tinerilor, consiliere şi 
orientarea profesională, promovarea antreprenoriatului şi de dezvoltare a abilităţilor 
antreprenoriale ale tinerilor (formare profesională pentru tineri) 

Număr proiecte trimestrial Director, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş 

16.3 Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării acestora la viaţa economică 

Dezvoltarea economiei sociale și creșterea gradului de participare a tinerilor în cadrul 
acesteia. Facilitarea și sprijinirea dezvoltării talentului și aptitudinilor antreprenoriale ale 
tinerilor  

Număr proiecte trimestrial Director, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş 

Participare și Voluntariat  
Voluntariat 
Educație Civică  
Participare 
Organizarea de campanii de promovare a participării active a tinerilor în procesul decizional; 
activități pentru creșterea și dezvoltarea organizațională a ONGT - urilor din Timiș. Crearea 
mai multor oportunități de participare a tinerilor la viața comunității. Susținerea de seminarii, 
conferințe și evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor 

Număr proiecte trimestrial Director, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş 

Sănătate și Sport 
Susținerea sănătății și calității vieții tinerilor , prevenirea accidentărilor, tulburărilor de 
alimentație, dependenței și abuzului de substanțe. Desfășurarea de acțiuni aliniate la 
Strategia Națională Antidrog 2013-2020 pentru prevenirea consumului de droguri în rândul 
tinerilor 

Nr. proiecte trimestrial Director, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş  
Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere  Antidrog Timiş 
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16.4 SPORT    

Dezvoltarea educației fizice și a sportului 
Susținerea desfășurării din punct de vedere organizatoric, logistic și financiar a activităților 
cuprinse în Calendarul Sportiv Județean, pe subprogramele:   
1.„Dezvoltarea sportului de performanţă ” 
2.„Sportul pentru toţi ” 
3.Dezvoltarea „Sportului Scolar ” 

Nr. competiții trimestrial Director, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş  

Promovarea principiilor sportive 
Lansarea în cadrul competițiilor sportive a unor programe pentru promovarea pricipiilor 
olimpismului, ale toleranței și fairplay-ului, de prevenire a violenței, corupției și dopajului în 
sport. Combaterea  consumului de droguri, alcool, tutun 

Nr. competiții trimestrial Director, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş 

16.5 Promovarea educației sportive și de voluntariat în școli și prezentarea beneficiilor obținute prin practicarea unor activități sportive tuturor elevilor 

Implicarea tinerilor în activităţi sportive, care constituie alternative sănătoase de petrecere a 
timpului liber, fără droguri 
 

Număr activităţi 
Număr beneficiari 

31.12.2018 Şef birou CRPECA Timișoara - 
Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara 
 
 
 

 Recrutarea, formarea şi implicarea tinerilor în activităţi de prevenire a consumului de 
droguri, folosind metoda “de la egal la egal” 

Număr voluntari 
Număr formări 
Număr activităţi preventive 

31.12.2018 Şef birou CRPECA Timișoara - 
Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara 

16.6 Promovarea culturii și activităților vocaționale, prin dezvoltarea taberelor tematice. Înființarea de programe naționale pentru pregătirea vocațională a tinerilor 
(muzică, pictură, etc.)   

Derularea, în taberele din judeţul Timiş, a unor activităţi interactive de prevenire a 
consumului de droguri 

Număr activităţi 
Număr beneficiari 

31.12.2018 Şef birou CRPECA Timişoara - 
Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara 

16.7 Dezvoltarea infrastructurii sportive a Municipiului Timişoara 

Cofinanţarea execuţiei lucrărilor in continuare la obiectivul de investiţii ’’Sală Polivalentă 
Politehnica’’ Timişoara (conform HCLMT nr.134/2013, HCLMT nr.344/2015) 

Lucrări Trimestrial 
2018 

Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Lucrări de reparaţii construcţii, instalaţii la Sala Polivalenta Olimpia, str. FC Ripensia, nr. 11 
si la Complex Sportiv Bega ( bazin de înot şi sala de gimnastică),  Intrarea Zânelor nr. 2       
                        

Lucrări Trimestrial 
2018 

Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Realizare 4 obiective ” Construire terenuri de sport multifuncţionale în municipiul Timişoara” Lucrări Trimestrial 
2018 

Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Realizarea documentaţiei tehnice şi economice şi începerea lucrărilor pentru obiectivul de 
investiţii: Complex sportiv Calea Lipovei , str. Verde, str. Silistra 

Documentaţie / Lucrări  Trimestrial 
2018 

Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Realizarea documentaţiei tehnice şi economice pentru obiectivul de investiţii ”Complex 
sportiv Calea Şagului ”, str. P. Constantinescu, Alee Dedeman 

Documentaţie Trimestrial 
2018 

Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Realizarea documentaţiei tehnice şi economice pentru obiectivul de investiţii ” Complex 
sportiv Calea Buziaşului” (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis), str. N. D. 
Cocea, str. A. M. Marinescu 

Documentaţie Trimestrial 
2018 

Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 
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Realizarea documentaţiei tehnice şi economice pentru obiectivul de investiţii ”SF+PT 
Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziaşului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. 
N.D. Cocea” 

Documentaţie Trimestrial 
2018 

Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Derularea colaborării şi producerea documentaţiilor  necesare Companiei Naţionale de 
Investiţii pentru realizarea obiectivului ” Sala Polivalentă cu capacitate de 16000 locuri, 
Timişoara” 

Documentaţie Trimestrial 
2018 

Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

Derularea colaborării şi producerea documentaţiilor  necesare Companiei Naţionale de 
Investiţii pentru realizarea obiectivului ” Bazin de înot olimpic, Timişoara” 

Documentaţie Trimestrial 
2018 

Primar 
Primăria Municipiului Timişoara 

 
 
 
 

PREFECT, 
EVA - GEORGETA  ANDREAȘ 


